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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001486-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

NEIVA TREVISAN - ME (REU)

NEIVA TREVISAN (REU)

EMERSON JAK APARECIDO TREVISAN RIBAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

determinação ID 5516318.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001694-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE VIGOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS SCHAEFFER MAGGI (REU)

 

É a presente para cientificar a Parte Autora da distribuição de Carta 

Precatória junto à Comarca de Sapezal/MT, sob. o n. 

1000596-46.2020.8.11.0078, devendo a parte diligenciar junto ao Juízo 

Deprecado, para o fiel cumprimento da missiva.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004529-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (AUTOR(A))

ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIOR (AUTOR(A))

VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

manifestem sobre a proposta de honorários periciais de ID 31243018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000892-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DA SILVA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

PERITO JUDICIAL REINALDO BALBINO FEGUEIRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para, diante do teor da certidão do 

oficial de justiça (ID 9930406), fazer a referida parte comparecer a Clínica 

La Salle, localizada à Rua Otávio Pitaluga, n. 1571, La Salle, nesta urbe, em 

17/10/2017, às 15:10, para realização da perícia médica

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000892-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DA SILVA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

PERITO JUDICIAL REINALDO BALBINO FEGUEIRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

dias, informe os dados bancários para expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002113-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON DUARTE DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora a retirar/imprimir o edital (ID 31264768) 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-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1006356-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI DE SOUZA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre e cálculo de atualização de Id. 30817486.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002111-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BOFF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

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

 

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

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça via Central de 

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 3 de 254



autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

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

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

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

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

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

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

comprovante de pagamento deverão ser juntados ao processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002111-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BOFF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

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

 

Intimação da parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, traga 

aos autos demonstrativo de cálculo do atualizado

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006096-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CORDEIRO DA ROCHA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para efetuar o depósito da 

diligência do bairro Residencial Azaléia na Central de Pagamento de 

Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ. 

Encaminhando-se a guia e o comprovante do referido pagamento, sendo 

feita através do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de 

Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002240-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMILA ZORZETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA OAB - MT18463/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002240-94.2016.8.11.0003 Ação: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS Requerente: 

LUDMILA ZORZETTI. Requerida: OI S/A. Vistos, etc... OI S.A., com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na presente ação 

que lhe moveu LUDMILA ZORZETTI, devidamente qualificada, postulou no 

(id.25128106), pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de 

Sentença’, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001274-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DAVID GONZALEZ GALLARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

n. 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação interposto pela 

parte requerente id. 4932618. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011083-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEILI HEBERT DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

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

dias, comprovem o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000763-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA STEPHANI PEREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002411-17.2017 Ação: Ordinária de Anulação de Negativação c/c 

Indenização por Danos Morais Autora: Ana Stephani Pereira Santana. Ré: 

Anhanguera Educacional Ltda. Vistos, etc... Analisando os termos do 

petitório de (id.30089961), hei por bem em determinar a intimação da parte 

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

cumpra o disposto no artigo 524 do Código de Processo Civil, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005912-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AKDK EDITORA E FRANCHISING LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO POLI OAB - SP202846 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005912-71.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: São José 

do Rio Preto – SP Autora: Akdk Editora e Franschising Ltda. Réu: Fabio 

Ferreira de Jesus. Vistos, etc. AKDK EDITORA E FRANSCHISING LTDA, 
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com qualificação nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de FABIO FERREIRA DE JESUS, com qualificação 

nos autos, vieram-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, recolher as custas e taxas judiciais, bem como, comprovar seu 

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

Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de 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., 15 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006227-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO PIRES DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1006227-02.2020 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: 

Juscelino Pires de Morais. Réu: Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT. Vistos, etc. JUSCELINO PIRES DE MORAIS, com 

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

Cobrança de Seguro Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, 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. Ademais, no mesmo 

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

acostando aos autos o comprovante de endereço no qual o autor figure 

como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha 

acompanhado de declaração de residência assinada pelo titular da 

unidade consumidora, em observação ao disposto no artigo 320 do Código 

de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 

485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos 

nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 15 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1004472-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE NEVES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AHMAD CHOUKI KHALIL ZAHER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004472-40.2020 Ação: Notificação Judicial Autor: Vicente Neves 

Magalhães. Réu: Ahmad Chaouki Khalil Zaher. Vistos etc. VICENTE NEVES 

MAGALHÃES, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Notificação Judicial” em desfavor de AHAMAD 

CHAOUKI KHALIL ZAHER, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

de notificação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Notifique-se. 

Efetivado o ato, certifique-se o Cartório, procedendo-se a entrega dos 

autos ao autor, na forma do artigo 729 do Código de Processo Civil. 

Intimem-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: 1004754-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO BATISTA DE MOURA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004754-49.2018 Ação: Rescisão Contratual Autor: N C Imóveis Ltda. 

Réu: Ivanildo Batista de Moura. Vistos, etc. Considerando o pleito de 

(id.24774517 – item ‘a’), hei por bem em determinar a intimação da parte 

autora, via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, 

traga aos autos o termo de compromisso de inventariante da Sra. Fabiana 
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de Moura Miyahira, a fim de comprovar que esta é a representante legal do 

Espólio de Ivanildo Batista de Moura, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 15 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008171-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ANJOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

ROMARIO ALMEIDA FREIRE OAB - MT24634/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DA SILVA SANTOS - EPP (REQUERIDO)

WAGNER DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008171-73.2019 Ação: Tutela Cautelar em Caráter Antecedente 

Autora: Cristiane Anjos dos Santos. Réus: Wagner da Silva Santos – Epp 

e Outro. Vistos, etc. CRISTIANE ANJOS DOS SANTOS, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

WAGNER DA SILVA SANTOS - EPP, pessoa jurídica de direito privado, e 

WAGNER DA SILVA SANTOS, com qualificação nos autos, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Em consonância com o disposto no art.334 

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

realizada no 31 de agosto de 2020, às 11h00min, no CEJUSC. Citem-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertadas as 

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

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

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

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1015651-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENICIUS ANTONIO ARAUJO RISALTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015651-05.2019 Ação: Notificação Judicial Autor: Kappa 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. Réu: Venicius Antonio Araujo Risalte. 

Vistos etc. KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Notificação Judicial” em desfavor de VENICIUS ANTONIO ARAUJO 

RISALTE, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de notificação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda 

a inicial de (ID 27735865). Notifique-se. Efetivado o ato, certifique-se o 

Cartório, procedendo-se a entrega dos autos ao autor, na forma do artigo 

729 do Código de Processo Civil. 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: 1002365-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (EXEQUENTE)

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

S.M. TAVARES - ME (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: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

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

1002365-62.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 6.387,02 ESPÉCIE: 

[Cheque]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA Endereço: AV 

AEROPORTO, 45, VILA ESPERANÇA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78720-070 Nome: DUILIO PIATO JUNIOR Endereço: AV TIRADENTES, 2117, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-028 POLO PASSIVO: Nome: 

S.M. TAVARES - ME Endereço: AVENIDA ROTARY INTERNACIONAL, 414, 

- ATÉ 882 - LADO PAR, VILA SÃO SEBASTIÃO II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78730-289 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$ 

6.387,02 (seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e dois centavos) 

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

deste edital. 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se 

os atos de expropriação (Art. 523 §3º, 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, MARLENE STAUT ROMERA, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 15 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005072-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA OAB - SP264825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DA SILVA BRUNHOLI - ME (REQUERIDO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011284-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELEMAR ELIO PERINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEMAR ELIO PERINAZZO OAB - MT8780/B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ALEXANDRINO NEVES (REQUERIDO)

ROBERTO ALEXANDRINO NEVES (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado em causa própria, para no prazo de 15 (quinze 

dias) dias, emende a inicial da Carta Precatória, juntando aos autos cópia 

da decisão do processo n°147-72.199.811.0036 (Código 2173), 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000177-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNON JOSE ALVES VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR PAVAN OAB - MT20053/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES OAB - MT23357/O 

(ADVOGADO(A))

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON FERREIRA NOVAES - ME (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

ERONI PEDRO DA SILVA OAB - MT9677/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processos Judiciais Eletrônicos 

nº1000177-96/2016 e nº1000181-36/2016, nº1000182-21/2016 , 

nº1000187-43/2016 e nº1000200-42/2016 Ação: Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais Autor: Wagnon 

José Alves Velasco. Réus: Banco Bonsucesso Consignado S/A e Gilson 

Ferreira Novaes – ME. Vistos, etc. WAGNON JOSÉ ALVES VELASCO, 

pessoa física com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais’ em desfavor de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e GILSON FERREIRA NOVAES – ME, 

ambos pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, o autor é 

servidor público do Estado de Mato Grosso, desde o dia 01 de fevereiro 

de 2000, ocupando o cargo de professor da Educação Básica na Escola 

‘E. E. Daniel Martins Moura’, recebendo mensalmente os subsídios através 

do Banco do Brasil S/A; que, fora ‘tomado de espanto’ quando tirou o 

extrato de sua conta e vira que seu ordenamento não correspondia ao 

devido; que, de posse do demonstrativo de cálculo (Ficha Financeira), 

percebera a existência de descontos indevidos, eis que não efetivara o 

contrato de Adesão de Empréstimo Consignado sob nº10411908-3 com o 

réu; que, o autor ao ler o nome do réu, tivera certeza de que fora vítima de 

fraude e, realizara as investigações necessárias, a fim de descobrir, 

entenda-se ‘ter em suas mãos as provas’ que necessitava para isentar-se 

de quaisquer obrigações realizadas por terceiros; que, entrara em contato 

com a Empresa Consignum (Programa de Controle e Gerenciamento de 

Margem), através da ‘Central de Atendimento Empréstimo Bomsucesso’; 

que, a esta empresa fornecera cópia dos documentos ; que, ‘a olhos nus 

percebe-se grosseiramente que as assinaturas foram falsificadas’; que, o 

autor afirma veementemente não ter assinado tais papéis; que, tomara 

conhecimento do empréstimo em seu nome, o qual havia sido contratado 

mediante ‘Termo de Adesão Empréstimo Consignado’, Proposta sob 

nº850736871, Contrato nº10411908-3, no importe de R$3.280,48 (três mil, 

duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor da 

parcela R$137,55 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco 

centavos), no total de (33) trinta e três parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

agosto de 2018; que, há outros (4) quatro contratos, sendo eles, Proposta 

sob nº850736667, Contrato nº104103004, no importe de R$390,31 

(trezentos e noventa reais e trinta e um centavos), sendo o valor da 

parcela R$42,45 (quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), no 

total de (10) dez parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de 

dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de setembro de 2016; Proposta 

sob nº850736981, Contrato nº10414129194, no importe de R$1.658,33 

(um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), 

sendo o valor da parcela R$53,30 (cinquenta e três reais e trinta 

centavos), no total de (59) cinquenta e nove parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

outubro de 2020; Proposta sob nº850736793, Contrato nº10412894-5, no 

importe de R$675,51 (seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um 

centavos), sendo o valor da parcela R$38,22 (trinta e oito reais e vinte e 

dois centavos), no total de (23) vinte e três parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

outubro de 2017 e ‘Termo de Adesão Empréstimo Pessoal e Cartão’, por 

meio de Adesão de Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão 

sob nº08202432673, no valor de R$1.567,49 (um mil, quinhentos e 

sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos); que, a parte autora 

certamente fora vítima de fraude, uma vez que desconhece a origem dos 

malfadados descontos e/ou adesão dos contratos; que, o autor afirma 

possuir outros contratos com o réu, porém, desconhece o desconto 

referente ao nº8430, no importe de R$271,52 (duzentos e setenta e um 

reais e cinquenta e dois centavos), eis que proveniente de contrato 

fraudado; que, os contratos que geram o desconto no importe de 

R$271,52 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) 

são fraudados, afirmando o autor tratar-se de golpe; que, requerera em 

sede tutela antecipada de urgência a suspensão dos descontos no 

importe de R$271,52 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos), bem como, que seja oficiado o empregador a fim de que se 

suspendam os descontos no concernente aos contratos Proposta sob 

nº850736871, Contrato nº10411908-3, Proposta sob nº850736667, 

Contrato nº104103004, Proposta sob nº850736981, Contrato 

nº10414129194, Proposta sob nº850736793, Contrato nº10412894-5 e 

Adesão de Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão sob 

nº08202432673; que, no mérito requerera que fossem declarados os 

débitos inexistentes, bem como, que a ré fosse condenada ao pagamento 

de indenização de danos morais. Junta documentos e atribui a causa o 

valor de R$133.433,14 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e 

três reais e quatorze centavos) [soma total das ações], postulando a 

presente sob o manto da assistência judiciária gratuita.” A assistência 

judiciária e a liminar foram deferidas às (fls.58/60 – correspondência ID 

1053313), não sobrevindo recurso. Realizou-se audiência de conciliação 

de (fls.68/71 – correspondência ID 1426389 a ID 1429182 e fls.126/130 – 

correspondência ID 1695876 a ID 1695883), entretanto, não se obteve 

êxito. Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Banco Bonsucesso 

Consignado S/A – que, preliminarmente, arguira conexão das ações 

n º1000181-36 .2016 .8 .11 .0003 ,  n º1000182 -212016 .8 .11 .0003 , 

nº1000187-43.2016.8.11.0003 e nº1000200-42.2016.8.11.0003, nos 

termos do artigo 55 do Código de Processo Civil; que, comprovara o 

cumprimento da medida liminar; que, no mérito, jamais houvera falta de 

compromisso do réu e por inescusável ato de boa-fé, a presente ação foi 

encaminhada ao Setor de Auditoria Interna para verificação, porém, não 

foram encontradas quaisquer anormalidades; que, o autor, por livre e 

espontânea vontade, celebrara junto ao Banco Bonsucesso os Contratos 

de Empréstimos nº104119083, firmado em 06/11/2015, no valor de 

R$3.280,48 (três mil duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), 

a ser pago em 33 (trinta e três) parcelas mensais de R$137,55 (cento e 

trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) cada; nº104103004, 

firmado em 05/11/2015, no valor de R$390,31 (trezentos e noventa reais e 

trinta e um centavos), a ser pago em 10 (dez) parcelas mensais de 

R$42,45 (quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) cada; 

nº104129194, firmado em 06/11/2015, no valor de R$1.658,33 (mil 

seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), a ser pago 

em 59 (cinquenta e nove parcelas) parcelas mensais de R$53,30 

(cinquenta e três reais e trinta centavos) cada; nº10412894-5, firmado em 

13/01/2015, estando os contratos encontram-se ativos e adimplentes; que, 

o Termo de Adesão sob nº820243267, fora firmado em decorrência do 

saque no cartão realizado no dia 23/08/2011, no importe de R$1.567,49 

(um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos); 

que, os contratos tratam-se de portabilidade de um contrato que o autor 

mantinha junto ao Banco Itaú BMG Consignado, o qual passara a ser de 

responsabilidade do banco réu; que, na referida transação não foram 

disponibilizados valores, eis que se tratava de transferência entre bancos; 

que, houvera total repasse do crédito ao Banco Itaú BMG; que, no contrato 
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refutado há o aceite do autor; que, não há que se falar em invalidade do 

contrato; que, o autor, por livre e espontânea vontade, devidamente 

celebrou e aceitou o contrato em comento, e teve ciência do número de 

parcelas, valores, datas de vencimentos, taxas de juros e demais dados, 

anuindo com todas as cláusulas contratuais; que, a alegação de 

desconhecimento das avenças é facilmente afastada pela cópia do 

contrato e demais documentos aqui apresentados; que, em momento 

algum o autor provara qualquer vício de vontade na celebração dos 

contratos objetos da lide; que, a realização de saque diretamente junto ao 

banco réu não necessita, necessariamente, do uso do cartão plástico, 

tampouco de seu desbloqueio; que, o serviço de saque em espécie é 

comum a qualquer cartão de crédito existente no mercado; que, o serviço 

de saque com crédito em conta é comum aos cartões de crédito com 

pagamento mínimo da fatura; que, em atendimento às normas 

estabelecidas no convênio firmado junto ao órgão pagador, todos os 

meses é enviada à parte autora, de acordo com os dados fornecidos no 

contrato, uma fatura que, além discriminar o débito existente, pode ser 

utilizada para efetuar pagamentos amortizando ou até mesmo liquidando a 

dívida, visto que, o valor mínimo da fatura correspondente à averbação da 

margem é descontado diretamente na folha de pagamento; que, por óbvio, 

o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos 

sobre o saldo devedor; que, não cabe a inversão do ônus da prova, no 

caso dos autos, eis que em direito é impossível a prova negativa de 

vontade; que, a partir da existência do contrato refutado, no qual se 

encontra o aceite do autor exarado por meio de sua assinatura, não cabe 

a sustentação de que não o celebrara, dessa forma, não há 

demonstração de abalo de ordem moral apto a ensejar a reparação na 

forma pretendida; requerera a improcedência da demanda, bem como, a 

condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Junta documentos. Gilson Ferreira Novaes – ME – que, preliminarmente, 

pugna pela conexão com o feito sob nº1000182-21.2016.8.11.0003, o qual 

tramita na Quarta Vara Cível, nos termos dos artigos 55, 57 e 58, ambos 

do Código de Processo Civil; que, denunciara à lide a Srª. Glaucia Cristina 

Arruda Evangelista, eis que esta era responsável pela captação da 

portabilidade; que, assevera ser parte ilegítima feito PJE sob 

nº1000200-42.2016.8.11.0003, eis que não participara da contratação do 

cartão de crédito nº082024326, em 19.08.2011; que, o autor omite uma 

informação importante que certamente será decisiva na analise do mérito 

desta demanda; que, em outubro de 2015 fora interpelado pela parceira do 

ora réu, Srª Glaucia Cristina Arruda Evangelista; que, fora informado sobre 

as taxas, prazos e possibilidade de portabilidade; que, o autor informara 

que não tinha interesse em obter novos empréstimos, pois, já possuía 

quatro empréstimos consignados em fase de amortização junto ao Banco 

Itaú BMG Consignado, os quais somavam a importância de R$283,19 

(duzentos e oitenta e três reais e dezenove centavos) descontada 

mensalmente; que, demonstrara interesse na proposta de portabilidade do 

saldo devedor com o Banco Itaú BMG Consignado para o Banco 

Bonsucesso; que, efetuada pesquisa, verificados os contratos do autor, 

fora solicitado pela corretora que o autor apresentasse os documentos 

necessários para proceder à portabilidade; que, o autor assinara a 

portabilidade do saldo devedor dos quatro contratos, transferindo ao 

Banco Bonsucesso, ora réu; que, o número de parcelas permanecera 

inalterada, porém, com redução de duas parcelas; que, não houve mais o 

lançamento de R$283,19 (duzentos e oitenta e três reais e dezenove 

centavos), sendo debitado apenas o importe de R$271,52 (duzentos e 

setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 

migração para o Bonsucesso; que, o autor celebrara contrato com o 

Banco Bonsucesso, ora réu, de livre e espontânea vontade, dessa forma, 

não há demonstração de abalo de ordem moral apto a ensejar a reparação 

na forma pretendida; requerera a improcedência da demanda, bem como, 

a condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Junta documentos.” Sobre a contestação, manifestou-se o autor 

( f l s . 1 8 9 / 1 9 2  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 2 5 3 7 4 6  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.142/145 – correspondência ID 1970784 

e  f l s . 1 4 6  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 7 1 5 6 6  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.167/175 – correspondência ID 1554703 

e  f l s .176 /184  –  co r respondênc ia  ID  1555031  do  PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003 e; fls.207/210 – correspondência ID 

4454059 e fls.211/213 – correspondência ID 4454142 do PJE 

nº1000200-42.2016.8.11.0003). Foi determinada a intimação das partes 

acerca de eventual pedido de dilação probatória (fls.193/195 – 

correspondência ID 4193517 do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; 

f l s . 1 5 2 / 1 5 3  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 2 9 8 6 2 8  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.185/186 – correspondência ID 1668342 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.214/216 – correspondência ID 

10606779 do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.214/215 – 

correspondência ID 9079994 do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003), 

oportunidade onde a ré (Banco Bonsucesso Consignado S/A) pugnara 

pelo julgamento antecipado da lide (fl.197/199 – correspondência ID 

4372315), quedando-se o autor e o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) 

silentes, em conformidade com as certidões de (fl.199 – correspondência 

ID 4730520 e fl.200 – correspondência ID 8290156) do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; a parte autora pugnara pelo julgamento 

antecipado da lide (fls.157/158 – correspondência ID 4318624), em 

contrapartida, o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) quedara-se inerte, nos 

termos da certidão de (fl.159 – correspondência ID 4936700) do PJE 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; a parte autora e a parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) postularam pelo julgamento antecipado do 

feitos às (fls.188/189 – correspondência ID 1874508 e fls.190/191 – 

correspondência ID 1947189), o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) deixara 

transcorrer in albis o prazo para manifestação, nos termos da certidão de 

( f l . 1 9 2  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 0 2 8 0 1 8 )  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; oportunidade onde o autor e o réu (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide (fl.218 – correspondência ID 10761296 e fl.219 – correspondência ID 

10997854) e a parte ré (Gilson Ferreira Novaes – ME) quedara-se inerte, 

em consonância com a certidão de (fl.223 – correspondência ID 

20413723) do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; postulara o réu 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A) à (fl.217 – correspondência ID 

9231644) manifestando-se pelo julgamento antecipado da lide e as demais 

partes deixaram o prazo escoar sem manifestação, em conformidade com 

a certidão de (fl.229 – correspondência ID 9767942) do PJE 

nº1000200-42.2016.8.11.0003. No tocante à denunciação à lide postulada 

pelo réu (Gilson Ferreira Novaes – ME), esta fora desacolhida nos termos 

das decisões de (fls.201/202 – correspondência ID 9619672, do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.168/169 – correspondência ID 6085835, 

do PJE nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.214/215 – correspondência ID 

6085851, do nº1000182-21.2016.8.11.0003 e;  f ls .214/216 – 

correspondência ID 10606779, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003), 

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

Prefacialmente, determino a Senhora Gestora que verifique se 

devidamente cadastrados os patronos da parte autora, Dr. Fausto Del 

Claro Júnior, inscrito na OAB/MT sob nº11.843 e Dr. Wesley Lopes da 

Silva Martins, inscrito na OAB/MT sob nº15.518, nos Processos Judiciais 

E l e t r ô n i c o s  n º 1 0 0 0 1 7 7 - 9 6 / 2 0 1 6  e  n º 1 0 0 0 1 8 1 - 3 6 / 2 0 1 6 , 

nº1000182-21/2016, nº1000187-43/2016 e nº1000200-42/2016. 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, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF 

AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual 

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

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

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a 

declaração de inexistência de débito e, o pagamento de indenização por 

suposta conduta ilícita dos réus em efetuar cobrança, que a parte autora 

não reconhece como devida. A parte autora alega que não contratara a ré 

para prestação de serviços bancários – modalidade empréstimo, não 

reconhecendo como devidas as cobranças efetuadas pelo primeiro réu 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A), em razão do contratado mediante 

‘Termo de Adesão Empréstimo Consignado’, Proposta sob nº850736871, 

Contrato nº10411908-3, no importe de R$3.280,48 (três mil, duzentos e 

oitenta reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor da parcela 

R$137,55 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), no 

total de (33) trinta e três parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 

22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de agosto de 2018; que, 

há outros (4) quatro contratos, sendo eles, Proposta sob nº850736667, 

Contrato nº104103004, no importe de R$390,31 (trezentos e noventa reais 

e trinta e um centavos), sendo o valor da parcela R$42,45 (quarenta e 

dois reais e quarenta e cinco centavos), no total de (10) dez parcelas, 
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sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último 

para o dia 22 de setembro de 2016; Proposta sob nº850736981, Contrato 

nº10414129194, no importe de R$1.658,33 (um mil, seiscentos e cinquenta 

e oito reais e trinta e três centavos), sendo o valor da parcela R$53,30 

(cinquenta e três reais e trinta centavos), no total de (59) cinquenta e 

nove parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de dezembro de 

2015 e o último para o dia 22 de outubro de 2020; Proposta sob 

nº850736793, Contrato nº10412894-5, no importe de R$675,51 

(seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), sendo o 

valor da parcela R$38,22 (trinta e oito reais e vinte e dois centavos), no 

total de (23) vinte e três parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 

22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de outubro de 2017 e 

‘Termo de Adesão Empréstimo Pessoal e Cartão’, por meio de Adesão de 

Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão sob 

nº08202432673, no valor de R$1.567,49 (um mil, quinhentos e sessenta e 

sete reais e quarenta e nove centavos). Pois bem, em que pese a 

alegação do autor, não existem meios de prova nos autos suficientes para 

levar acolhimento dos pedidos. Isto porque, há comprovação nos autos de 

que houvera contratação (fls.103/105 – correspondência ID 1685840 e 

f l s . 1 5 1 / 1 5 3  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 4 5 5 8 ,  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 1648475 e 

f l s . 1 1 8 / 1 2 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 0 9 8 6 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003). No mesmo sentido, 

não há nos autos qualquer comprovação de que houvera cumprimento 

dos contratos de forma lesiva ao autor, mesmo porque dos próprios 

documentos acostados aos autos pela parte autora às (fls.52/55 – 

correspondência ID 1050464, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; 

f l s . 3 2 / 3 5  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 5 1 0 6 9 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.45/48 – correspondência ID 1051339, 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.52/55 – correspondência ID 

1052074, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.50/53 – 

correspondência ID 1059044, do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003) 

verifica-se que fora cobrada a importância correspondente ao pactuado 

nos aludidos contratos. Ademais, da documentação carreada pela parte ré 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A) verifica-se que a mesma cumprira a 

determinação contida na decisão inicial, nos termos de (item ‘4’ – fls.92/93 

–  co r respondênc ia  ID  1685 8 3 6 ,  f l s . 0 4 / 0 5 ,  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003 e item ‘3’ – fls.77/78 – correspondência ID 

1438138, fls.03/04, do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003), muito embora, 

descorde da ilegalidade do ato, eis que considera tratar-se do 

cumprimento expresso dos contratos de (fls.103/105 – correspondência 

ID 1685840 e fls.151/153 – correspondência ID 1944558, do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 1648475 e 

f l s . 1 1 8 / 1 2 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 0 9 8 6 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003), juntado aos autos 

tanto pelo próprio autor quanto pelos réus. Analisando as razões de fato e 

de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que 

pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas 

suficientes a demonstrar o tão decantado prejuízo, advindo do 

descumprimento (por parte da parte ré) de sua obrigação a ensejar 

declaração de inexistência do débito e, sua consequente reparação. 

Partindo do conceito de que “obrigação é a relação jurídica transitória, de 

natureza econômica, pela qual o devedor fica vinculado ao credor, 

devendo cumprir determinada prestação positiva ou negativa, cujo 

inadimplemento enseja a este executar o patrimônio daquele para a 

satisfação de seu interesse” (AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das 

obrigações. Editora RT. 8ª edição – 2000. P.31) verifica-se que a 

obrigação de fazer (declaração da inexistência do valor a ser cobrado) 

pretendida nos autos, sequer existe, eis que a parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) comprovara nos autos a origem do crédito 

que deu aso às cobranças, assim, cumprindo o determinado pelo artigo 

373, II, do Código de Processo Civil; logo, a decisão de (fls.58/60 – 

correspondência ID 1053313, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003 e 

f l s . 5 8 / 6 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 6 3 4 3 0 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003) deve ser revogada por não refletir a 

realidade dos fatos, eis que a parte autora firmara os contratos que ora 

impugna (art.302, I, CPC). Consequentemente, no caso em análise, não tem 

aplicabilidade o disposto nos artigos 186 e 389 Código de Civil, posto que 

inócua a obrigação de fazer deferida nos autos (eis que o importe 

apontado pelos réus é devido) não sendo verossímil a alegação autoral de 

que os réus violaram direito e causaram dano ao autor, mesmo porque o 

autor não comprovara nos autos os danos sofridos e estando este em 

condição obrigacional desfavorável em relação à parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A). A parte autora não comprovara que as 

assinaturas constantes nos contratos de (fls.52/55 – correspondência ID 

1050464, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; f ls.32/35 – 

correspondência ID 1051069, do PJE nº1000181-36.2016.8.11.0003; 

f l s . 4 5 / 4 8  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 5 1 3 3 9 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.52/55 – correspondência ID 1052074, 

do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.50/53 – correspondência ID 

1059044, do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003) não corresponde à sua 

e, mais, pugnara pelo julgamento antecipado do feito, não se 

desincumbindo do ônus probatório que recaía sobre si (art.373, I, CPC). 

Nesse sentido, eis a jurisprudência: “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL EM 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTOR/RECORRENTE 

ANALFABETO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM 

ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - SUSTENTA FRAUDE EM 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SUA CONTA, 

CONTUDO NÃO FAZ PROVA DA REFERIDA FRAUDE - – ASSINATURA A 

ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS 

EXATOS TERMOS DA LEI – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU 

CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO (ART. 373, I 

CPC/15)– SENTENÇA MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO. - A parte autora 

alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe 

em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a 

indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não 

cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 

373, I, CPC)- A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da 

contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação 

dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade 

exigente ao caso - Recurso não provido.” (TJ-MS - APL: 

08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 03/02/2019) Destarte, para que exista o dever de indenizar, 

necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade 

civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o 

primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma cristalina. 

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se observar 

três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares 

de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão 

suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois 

primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a 

inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação 

do dano ante a ausência do fato-consequência. Vejamos o que a doutrina 

preconiza: “Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou 

econômico) do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa 

do seu próprio, desde que presente a subjetividade no ilícito”. (Indenização 

nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 

13, 1995) E ainda: “A responsabilidade civil surge em face do 

descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra 

estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de 

observar um preceito normativo que regula a vida. [...] De qualquer forma, 

ainda prevalece o entendimento de que a culpa em sentido amplo ou 

genérico é sim elemento essencial da reponsabilidade civil, tese à qual 

este autor se filia. Desse modo, pode ser apontada a existência de quatro 

pressupostos do dever de indenizar, reunindo os doutrinadores aqui 

destacados: a) a conduta humana; b) culpa genérica ou latu sensu; c) 

nexo de causalidade; d) dano ou prejuízo”. (Tartuce, Flávio. Manual de 

Direito Civil: Volume Único. Editora Método. 8ª edição – 2018. p. 515-535) 

Em se observando o caso versado nestes autos, tenho que não ficou 

evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação. 
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Há que se ressaltar que o autor não carreou aos autos um mínimo de 

prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora 

tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou, pelo 

contrário, senão vejamos. Informa que não contratara com os réus, porém, 

não logrará êxito em provar tal alegação. Noutro norte, a parte ré 

comprovara nos autos que o contrato firmado entre as parte abrangia os 

débitos ora questionados, eis que carreara aos autos contratos com a 

assinatura e cópia dos documentos dos autos (fls.103/105 – 

correspondência ID 1685840 e fls.151/153 – correspondência ID 1944558, 

do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 

1648475 e fls.118/120 – correspondência ID 1940986, do PJE 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003), desvencilhando-se, 

por conseguinte, da culpa genérica. Portanto, provado restou nos autos 

que havia contrato de prestação de serviços vinculando as partes (autor 

e primeiro réu, eis que o segundo réu participara apenas da intermediação 

do negócio); que há débitos pendentes, conforme afirmado pela parte ré, 

desta forma, não há que se falar em má prestação de serviço, passível de 

indenização. Sem a aludida prova, ou seja, de que as empresas rés 

tenham obrado com culpa ou dolo, impossível admitir a procedência da 

demanda. Reitere-se que de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a 

sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não 

ocorreu. A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco: “Ônus da prova é 

o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem 

proferidas no processo. (...) Segundo o art. 333 do Código de Processo 

Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado 

direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham 

atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se 

formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas 

disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte 

que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), 

ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula 

coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse 

como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o 

empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva 

a lei distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código 

de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso”. (Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, v. III, p.71-73). E ainda: “Segundo a regra geral estabelecida 

pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os 

fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que 

traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica 

deduzida em juízo.”(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.657) 

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a 

súplica posta na peça vestibular e o pleito autoral de julgamento 

antecipado (fls.157/158 – correspondência ID 4318624, do PJE 

nº100181-36.2016.8.11.0003; fls.188/189 – correspondência ID 1874508, 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fl.218 – correspondência ID 

10761296, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003, deixando nos demais 

processos o prazo para manifestação escoar in albis), só há um caminho 

a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação. E nesse trilho é o atual 

entendimento dos nossos Tribunais: “E M E N T A – APELAÇÃO EM AÇÃO 

DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE 

FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTOR 

INDÍGENA, IDOSO E ALEGAÇÃO DE SER ANALFABETO INVERÍDICA – 

FALHA NAS FORMALIDADES LEGAIS PARA ASSINATURA EM 

PROCURAÇÃO AD JUDICIA TRATANDO-SE DE ANALFABETO – 

ASSINATURA DO CONTRATO BANCÁRIO NOS EXATOS TERMOS DOS 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR – JULGAMENTO 

ANTECIPADO A PEDIDO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO. O 

autor/recorrente alega que na condição de indígena, idoso e analfabeto, 

foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e 

que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação 

jurídica. Contudo, não fez prova do ônus que lhe incumbia, de provar os 

fatos alegados. (art. 373, I, CPC). Ausência dos requisitos legais para 

validade da procuração outorgada ao patrono do indígena supostamente 

analfabeto (art. 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV e 595 

, todos do CC) Banco/recorrido fez prova dos fatos impeditivos, 

modificativos e extintivos do direito (art. 373, II) ao apresentar contrato 

assinado nos exatos termos da assinatura do autor, conforme 

documentos que este trouxe aos autos com a inicial. Inexistência do dever 

de indenização. Sentença mantida. Apelo improvido.” (TJ-MS - APL: 

08003294820168120053 MS 0800329-48.2016.8.12.0053, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/08/2017, 1ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO 

EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – 

AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de 

ter solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil).” (TJ-MT - APL: 00111787120118110003 

52289/2014, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 22/10/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

27/10/2014) Necessário ressaltar, que em que pese a parte autora elencar 

ainda situação de suposto dano moral, as provas carreadas aos autos 

não são suficientes para carregar de veracidade sua suposta versão 

exposta. Conforme já dito, os réus foram competentes em mostrar que a 

versão trazida na peça vestibular é, no mínimo, conflituosa. Não obstante, 

a relação existente entre as partes ser denominada relação de consumo, 

não podemos ter que tudo seja em favor do consumidor, sob pena de 

criar-se, em verdade, correntes defensivas que seguem na contramão 

dos direitos. Seria uma espécie de beneficiamento irrestrito e incondicional 

a figura do consumidor, ainda que não lhes socorra o direito, simplesmente 

pela sua figura hipossuficiente. A responsabilidade civil exige a prova do 

prejuízo e do nexo de causalidade entre o ato imputado aos réus e os 

danos efetivamente suportados pelo autor. Indemonstrada ilegalidade do 

ato, impõe-se a improcedência da demanda. Mero incômodo e dissabor 

caracterizam aborrecimentos naturais da vida, fazendo parte do cotidiano 

e plenamente suportáveis, não ensejando indenização por danos morais. 

O dano moral é instituto sério, que deve em verdade recompor o abalo ou 

ferimento à honra, direito subjetivo tão intrínseco do ser humano. Assim já 

disciplina o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano 

moral: “Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando 

seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, 

como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como 

se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que 

acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” 

(GONCALVES, 2009, p.359). Em iguais termos, também leciona Nehemias 

Domingos de Melo “dano moral é toda agressão injusta aqueles bens 

imateriais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, insuscetível 

de quantificação pecuniária”. (MELO, 2004, p. 9). Outra corrente conceitua 

dano moral como o efeito da lesão, e não a lesão em si, como é o caso do 

doutrinador Yussef Said Cahali que assim o conceitua: “Dano moral, 

portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, 

sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação, como a 

denominada Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – 

dor-sentimento, de causa imaterial.” (CAHALI, 2011, pag. 28). Aguiar Dias 

também sustenta esta espécie de definição, em suas palavras: “O dano 

moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, 

abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a 

lesão de direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais ou não, e 

acarretar, assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não patrimoniais. 

Os efeitos não patrimoniais da injuria constituem os danos não 
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patrimoniais” (DIAS, 1987, p.852). Por fim, corroborando com o acima já 

exposto, firmo o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário criar 

correntes paternalistas, ainda que sob o manto da hipossuficiência do 

consumidor, corroborando por via de consequência com a já existente 

banalização do dano moral, instituto que tem por seu princípio natural 

recompor dano extrapatrimonial efetivamente sofrido. Seria uma completa 

e total inversão de valores, um prêmio indevido, um ferimento mortal a boa 

fé que deve estar presente em todas as relações daqueles que habitam 

em sociedade. Inexistindo comprovada conduta ilícita por parte dos réus, 

não há que se falar em declaração de inexistência de débito e 

consequente indenização por danos morais, eis que o réu (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) encontrava-se no exercício legal de seu 

direito de credor, sendo legítimos os descontos/cobranças efetuados. 

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

IMPROCEDENTE, a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais’, promovida por WAGNON JOSÉ ALVES 

VELASCO, com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e GILSON FERREIRA NOVAES – ME, 

com qualificação nos autos, bem como condeno o autor ao pagamento de 

custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sob o valor da causa, devendo ser observado o disposto no 

parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Por fim, hei por 

bem em revogar a tutela provisória de urgência concedida às (fls.58/60 – 

correspondência ID 1053313, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003 e 

f l s . 5 8 / 6 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 6 3 4 3 0 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003). Expeça-se o necessário. Transitado em 

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

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 de fevereiro 

de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processos Judiciais Eletrônicos 

nº1000177-96/2016 e nº1000181-36/2016, nº1000182-21/2016 , 

nº1000187-43/2016 e nº1000200-42/2016 Ação: Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais Autor: Wagnon 

José Alves Velasco. Réus: Banco Bonsucesso Consignado S/A e Gilson 

Ferreira Novaes – ME. Vistos, etc. WAGNON JOSÉ ALVES VELASCO, 

pessoa física com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais’ em desfavor de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e GILSON FERREIRA NOVAES – ME, 

ambos pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, o autor é 

servidor público do Estado de Mato Grosso, desde o dia 01 de fevereiro 

de 2000, ocupando o cargo de professor da Educação Básica na Escola 

‘E. E. Daniel Martins Moura’, recebendo mensalmente os subsídios através 

do Banco do Brasil S/A; que, fora ‘tomado de espanto’ quando tirou o 

extrato de sua conta e vira que seu ordenamento não correspondia ao 

devido; que, de posse do demonstrativo de cálculo (Ficha Financeira), 

percebera a existência de descontos indevidos, eis que não efetivara o 

contrato de Adesão de Empréstimo Consignado sob nº10411908-3 com o 

réu; que, o autor ao ler o nome do réu, tivera certeza de que fora vítima de 

fraude e, realizara as investigações necessárias, a fim de descobrir, 

entenda-se ‘ter em suas mãos as provas’ que necessitava para isentar-se 

de quaisquer obrigações realizadas por terceiros; que, entrara em contato 

com a Empresa Consignum (Programa de Controle e Gerenciamento de 

Margem), através da ‘Central de Atendimento Empréstimo Bomsucesso’; 

que, a esta empresa fornecera cópia dos documentos ; que, ‘a olhos nus 

percebe-se grosseiramente que as assinaturas foram falsificadas’; que, o 

autor afirma veementemente não ter assinado tais papéis; que, tomara 

conhecimento do empréstimo em seu nome, o qual havia sido contratado 

mediante ‘Termo de Adesão Empréstimo Consignado’, Proposta sob 

nº850736871, Contrato nº10411908-3, no importe de R$3.280,48 (três mil, 

duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor da 

parcela R$137,55 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco 

centavos), no total de (33) trinta e três parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

agosto de 2018; que, há outros (4) quatro contratos, sendo eles, Proposta 

sob nº850736667, Contrato nº104103004, no importe de R$390,31 

(trezentos e noventa reais e trinta e um centavos), sendo o valor da 

parcela R$42,45 (quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), no 

total de (10) dez parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de 

dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de setembro de 2016; Proposta 

sob nº850736981, Contrato nº10414129194, no importe de R$1.658,33 

(um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), 

sendo o valor da parcela R$53,30 (cinquenta e três reais e trinta 

centavos), no total de (59) cinquenta e nove parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

outubro de 2020; Proposta sob nº850736793, Contrato nº10412894-5, no 

importe de R$675,51 (seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um 

centavos), sendo o valor da parcela R$38,22 (trinta e oito reais e vinte e 

dois centavos), no total de (23) vinte e três parcelas, sendo o primeiro 

vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de 

outubro de 2017 e ‘Termo de Adesão Empréstimo Pessoal e Cartão’, por 

meio de Adesão de Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão 

sob nº08202432673, no valor de R$1.567,49 (um mil, quinhentos e 

sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos); que, a parte autora 

certamente fora vítima de fraude, uma vez que desconhece a origem dos 

malfadados descontos e/ou adesão dos contratos; que, o autor afirma 

possuir outros contratos com o réu, porém, desconhece o desconto 

referente ao nº8430, no importe de R$271,52 (duzentos e setenta e um 

reais e cinquenta e dois centavos), eis que proveniente de contrato 

fraudado; que, os contratos que geram o desconto no importe de 

R$271,52 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) 

são fraudados, afirmando o autor tratar-se de golpe; que, requerera em 

sede tutela antecipada de urgência a suspensão dos descontos no 

importe de R$271,52 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos), bem como, que seja oficiado o empregador a fim de que se 

suspendam os descontos no concernente aos contratos Proposta sob 

nº850736871, Contrato nº10411908-3, Proposta sob nº850736667, 

Contrato nº104103004, Proposta sob nº850736981, Contrato 

nº10414129194, Proposta sob nº850736793, Contrato nº10412894-5 e 

Adesão de Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão sob 

nº08202432673; que, no mérito requerera que fossem declarados os 

débitos inexistentes, bem como, que a ré fosse condenada ao pagamento 

de indenização de danos morais. Junta documentos e atribui a causa o 

valor de R$133.433,14 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e 

três reais e quatorze centavos) [soma total das ações], postulando a 

presente sob o manto da assistência judiciária gratuita.” A assistência 

judiciária e a liminar foram deferidas às (fls.58/60 – correspondência ID 

1053313), não sobrevindo recurso. Realizou-se audiência de conciliação 

de (fls.68/71 – correspondência ID 1426389 a ID 1429182 e fls.126/130 – 

correspondência ID 1695876 a ID 1695883), entretanto, não se obteve 

êxito. Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Banco Bonsucesso 

Consignado S/A – que, preliminarmente, arguira conexão das ações 

n º1000181-36 .2016 .8 .11 .0003 ,  n º1000182 -212016 .8 .11 .0003 , 

nº1000187-43.2016.8.11.0003 e nº1000200-42.2016.8.11.0003, nos 

termos do artigo 55 do Código de Processo Civil; que, comprovara o 

cumprimento da medida liminar; que, no mérito, jamais houvera falta de 

compromisso do réu e por inescusável ato de boa-fé, a presente ação foi 

encaminhada ao Setor de Auditoria Interna para verificação, porém, não 

foram encontradas quaisquer anormalidades; que, o autor, por livre e 

espontânea vontade, celebrara junto ao Banco Bonsucesso os Contratos 

de Empréstimos nº104119083, firmado em 06/11/2015, no valor de 

R$3.280,48 (três mil duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), 

a ser pago em 33 (trinta e três) parcelas mensais de R$137,55 (cento e 

trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) cada; nº104103004, 

firmado em 05/11/2015, no valor de R$390,31 (trezentos e noventa reais e 

trinta e um centavos), a ser pago em 10 (dez) parcelas mensais de 
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R$42,45 (quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) cada; 

nº104129194, firmado em 06/11/2015, no valor de R$1.658,33 (mil 

seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), a ser pago 

em 59 (cinquenta e nove parcelas) parcelas mensais de R$53,30 

(cinquenta e três reais e trinta centavos) cada; nº10412894-5, firmado em 

13/01/2015, estando os contratos encontram-se ativos e adimplentes; que, 

o Termo de Adesão sob nº820243267, fora firmado em decorrência do 

saque no cartão realizado no dia 23/08/2011, no importe de R$1.567,49 

(um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos); 

que, os contratos tratam-se de portabilidade de um contrato que o autor 

mantinha junto ao Banco Itaú BMG Consignado, o qual passara a ser de 

responsabilidade do banco réu; que, na referida transação não foram 

disponibilizados valores, eis que se tratava de transferência entre bancos; 

que, houvera total repasse do crédito ao Banco Itaú BMG; que, no contrato 

refutado há o aceite do autor; que, não há que se falar em invalidade do 

contrato; que, o autor, por livre e espontânea vontade, devidamente 

celebrou e aceitou o contrato em comento, e teve ciência do número de 

parcelas, valores, datas de vencimentos, taxas de juros e demais dados, 

anuindo com todas as cláusulas contratuais; que, a alegação de 

desconhecimento das avenças é facilmente afastada pela cópia do 

contrato e demais documentos aqui apresentados; que, em momento 

algum o autor provara qualquer vício de vontade na celebração dos 

contratos objetos da lide; que, a realização de saque diretamente junto ao 

banco réu não necessita, necessariamente, do uso do cartão plástico, 

tampouco de seu desbloqueio; que, o serviço de saque em espécie é 

comum a qualquer cartão de crédito existente no mercado; que, o serviço 

de saque com crédito em conta é comum aos cartões de crédito com 

pagamento mínimo da fatura; que, em atendimento às normas 

estabelecidas no convênio firmado junto ao órgão pagador, todos os 

meses é enviada à parte autora, de acordo com os dados fornecidos no 

contrato, uma fatura que, além discriminar o débito existente, pode ser 

utilizada para efetuar pagamentos amortizando ou até mesmo liquidando a 

dívida, visto que, o valor mínimo da fatura correspondente à averbação da 

margem é descontado diretamente na folha de pagamento; que, por óbvio, 

o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos 

sobre o saldo devedor; que, não cabe a inversão do ônus da prova, no 

caso dos autos, eis que em direito é impossível a prova negativa de 

vontade; que, a partir da existência do contrato refutado, no qual se 

encontra o aceite do autor exarado por meio de sua assinatura, não cabe 

a sustentação de que não o celebrara, dessa forma, não há 

demonstração de abalo de ordem moral apto a ensejar a reparação na 

forma pretendida; requerera a improcedência da demanda, bem como, a 

condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Junta documentos. Gilson Ferreira Novaes – ME – que, preliminarmente, 

pugna pela conexão com o feito sob nº1000182-21.2016.8.11.0003, o qual 

tramita na Quarta Vara Cível, nos termos dos artigos 55, 57 e 58, ambos 

do Código de Processo Civil; que, denunciara à lide a Srª. Glaucia Cristina 

Arruda Evangelista, eis que esta era responsável pela captação da 

portabilidade; que, assevera ser parte ilegítima feito PJE sob 

nº1000200-42.2016.8.11.0003, eis que não participara da contratação do 

cartão de crédito nº082024326, em 19.08.2011; que, o autor omite uma 

informação importante que certamente será decisiva na analise do mérito 

desta demanda; que, em outubro de 2015 fora interpelado pela parceira do 

ora réu, Srª Glaucia Cristina Arruda Evangelista; que, fora informado sobre 

as taxas, prazos e possibilidade de portabilidade; que, o autor informara 

que não tinha interesse em obter novos empréstimos, pois, já possuía 

quatro empréstimos consignados em fase de amortização junto ao Banco 

Itaú BMG Consignado, os quais somavam a importância de R$283,19 

(duzentos e oitenta e três reais e dezenove centavos) descontada 

mensalmente; que, demonstrara interesse na proposta de portabilidade do 

saldo devedor com o Banco Itaú BMG Consignado para o Banco 

Bonsucesso; que, efetuada pesquisa, verificados os contratos do autor, 

fora solicitado pela corretora que o autor apresentasse os documentos 

necessários para proceder à portabilidade; que, o autor assinara a 

portabilidade do saldo devedor dos quatro contratos, transferindo ao 

Banco Bonsucesso, ora réu; que, o número de parcelas permanecera 

inalterada, porém, com redução de duas parcelas; que, não houve mais o 

lançamento de R$283,19 (duzentos e oitenta e três reais e dezenove 

centavos), sendo debitado apenas o importe de R$271,52 (duzentos e 

setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a 

migração para o Bonsucesso; que, o autor celebrara contrato com o 

Banco Bonsucesso, ora réu, de livre e espontânea vontade, dessa forma, 

não há demonstração de abalo de ordem moral apto a ensejar a reparação 

na forma pretendida; requerera a improcedência da demanda, bem como, 

a condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Junta documentos.” Sobre a contestação, manifestou-se o autor 

( f l s . 1 8 9 / 1 9 2  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 2 5 3 7 4 6  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.142/145 – correspondência ID 1970784 

e  f l s . 1 4 6  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 7 1 5 6 6  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.167/175 – correspondência ID 1554703 

e  f l s .176 /184  –  co r respondênc ia  ID  1555031  do  PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003 e; fls.207/210 – correspondência ID 

4454059 e fls.211/213 – correspondência ID 4454142 do PJE 

nº1000200-42.2016.8.11.0003). Foi determinada a intimação das partes 

acerca de eventual pedido de dilação probatória (fls.193/195 – 

correspondência ID 4193517 do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; 

f l s . 1 5 2 / 1 5 3  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 2 9 8 6 2 8  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.185/186 – correspondência ID 1668342 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.214/216 – correspondência ID 

10606779 do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.214/215 – 

correspondência ID 9079994 do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003), 

oportunidade onde a ré (Banco Bonsucesso Consignado S/A) pugnara 

pelo julgamento antecipado da lide (fl.197/199 – correspondência ID 

4372315), quedando-se o autor e o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) 

silentes, em conformidade com as certidões de (fl.199 – correspondência 

ID 4730520 e fl.200 – correspondência ID 8290156) do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; a parte autora pugnara pelo julgamento 

antecipado da lide (fls.157/158 – correspondência ID 4318624), em 

contrapartida, o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) quedara-se inerte, nos 

termos da certidão de (fl.159 – correspondência ID 4936700) do PJE 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; a parte autora e a parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) postularam pelo julgamento antecipado do 

feitos às (fls.188/189 – correspondência ID 1874508 e fls.190/191 – 

correspondência ID 1947189), o réu (Gilson Ferreira Novaes – ME) deixara 

transcorrer in albis o prazo para manifestação, nos termos da certidão de 

( f l . 1 9 2  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  3 0 2 8 0 1 8 )  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; oportunidade onde o autor e o réu (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide (fl.218 – correspondência ID 10761296 e fl.219 – correspondência ID 

10997854) e a parte ré (Gilson Ferreira Novaes – ME) quedara-se inerte, 

em consonância com a certidão de (fl.223 – correspondência ID 

20413723) do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; postulara o réu 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A) à (fl.217 – correspondência ID 

9231644) manifestando-se pelo julgamento antecipado da lide e as demais 

partes deixaram o prazo escoar sem manifestação, em conformidade com 

a certidão de (fl.229 – correspondência ID 9767942) do PJE 

nº1000200-42.2016.8.11.0003. No tocante à denunciação à lide postulada 

pelo réu (Gilson Ferreira Novaes – ME), esta fora desacolhida nos termos 

das decisões de (fls.201/202 – correspondência ID 9619672, do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.168/169 – correspondência ID 6085835, 

do PJE nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.214/215 – correspondência ID 

6085851, do nº1000182-21.2016.8.11.0003 e;  f ls .214/216 – 

correspondência ID 10606779, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003), 

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

Prefacialmente, determino a Senhora Gestora que verifique se 

devidamente cadastrados os patronos da parte autora, Dr. Fausto Del 

Claro Júnior, inscrito na OAB/MT sob nº11.843 e Dr. Wesley Lopes da 

Silva Martins, inscrito na OAB/MT sob nº15.518, nos Processos Judiciais 

E l e t r ô n i c o s  n º 1 0 0 0 1 7 7 - 9 6 / 2 0 1 6  e  n º 1 0 0 0 1 8 1 - 3 6 / 2 0 1 6 , 

nº1000182-21/2016, nº1000187-43/2016 e nº1000200-42/2016. 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, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF 

AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual 

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

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

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). No caso em tela, a pretensão levada a efeito pelo autor é a 

declaração de inexistência de débito e, o pagamento de indenização por 

suposta conduta ilícita dos réus em efetuar cobrança, que a parte autora 
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não reconhece como devida. A parte autora alega que não contratara a ré 

para prestação de serviços bancários – modalidade empréstimo, não 

reconhecendo como devidas as cobranças efetuadas pelo primeiro réu 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A), em razão do contratado mediante 

‘Termo de Adesão Empréstimo Consignado’, Proposta sob nº850736871, 

Contrato nº10411908-3, no importe de R$3.280,48 (três mil, duzentos e 

oitenta reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor da parcela 

R$137,55 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), no 

total de (33) trinta e três parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 

22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de agosto de 2018; que, 

há outros (4) quatro contratos, sendo eles, Proposta sob nº850736667, 

Contrato nº104103004, no importe de R$390,31 (trezentos e noventa reais 

e trinta e um centavos), sendo o valor da parcela R$42,45 (quarenta e 

dois reais e quarenta e cinco centavos), no total de (10) dez parcelas, 

sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de dezembro de 2015 e o último 

para o dia 22 de setembro de 2016; Proposta sob nº850736981, Contrato 

nº10414129194, no importe de R$1.658,33 (um mil, seiscentos e cinquenta 

e oito reais e trinta e três centavos), sendo o valor da parcela R$53,30 

(cinquenta e três reais e trinta centavos), no total de (59) cinquenta e 

nove parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 22 de dezembro de 

2015 e o último para o dia 22 de outubro de 2020; Proposta sob 

nº850736793, Contrato nº10412894-5, no importe de R$675,51 

(seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), sendo o 

valor da parcela R$38,22 (trinta e oito reais e vinte e dois centavos), no 

total de (23) vinte e três parcelas, sendo o primeiro vencimento para o dia 

22 de dezembro de 2015 e o último para o dia 22 de outubro de 2017 e 

‘Termo de Adesão Empréstimo Pessoal e Cartão’, por meio de Adesão de 

Empréstimo sob nº080020243267 e Adesão de Cartão sob 

nº08202432673, no valor de R$1.567,49 (um mil, quinhentos e sessenta e 

sete reais e quarenta e nove centavos). Pois bem, em que pese a 

alegação do autor, não existem meios de prova nos autos suficientes para 

levar acolhimento dos pedidos. Isto porque, há comprovação nos autos de 

que houvera contratação (fls.103/105 – correspondência ID 1685840 e 

f l s . 1 5 1 / 1 5 3  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 4 5 5 8 ,  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 1648475 e 

f l s . 1 1 8 / 1 2 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 0 9 8 6 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003). No mesmo sentido, 

não há nos autos qualquer comprovação de que houvera cumprimento 

dos contratos de forma lesiva ao autor, mesmo porque dos próprios 

documentos acostados aos autos pela parte autora às (fls.52/55 – 

correspondência ID 1050464, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; 

f l s . 3 2 / 3 5  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 5 1 0 6 9 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.45/48 – correspondência ID 1051339, 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.52/55 – correspondência ID 

1052074, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.50/53 – 

correspondência ID 1059044, do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003) 

verifica-se que fora cobrada a importância correspondente ao pactuado 

nos aludidos contratos. Ademais, da documentação carreada pela parte ré 

(Banco Bonsucesso Consignado S/A) verifica-se que a mesma cumprira a 

determinação contida na decisão inicial, nos termos de (item ‘4’ – fls.92/93 

–  co r respondênc ia  ID  1685 8 3 6 ,  f l s . 0 4 / 0 5 ,  d o  P J E 

nº1000177-96.2016.8.11.0003 e item ‘3’ – fls.77/78 – correspondência ID 

1438138, fls.03/04, do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003), muito embora, 

descorde da ilegalidade do ato, eis que considera tratar-se do 

cumprimento expresso dos contratos de (fls.103/105 – correspondência 

ID 1685840 e fls.151/153 – correspondência ID 1944558, do PJE 

nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 1648475 e 

f l s . 1 1 8 / 1 2 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 9 4 0 9 8 6 ,  d o  P J E 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003), juntado aos autos 

tanto pelo próprio autor quanto pelos réus. Analisando as razões de fato e 

de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que 

pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas 

suficientes a demonstrar o tão decantado prejuízo, advindo do 

descumprimento (por parte da parte ré) de sua obrigação a ensejar 

declaração de inexistência do débito e, sua consequente reparação. 

Partindo do conceito de que “obrigação é a relação jurídica transitória, de 

natureza econômica, pela qual o devedor fica vinculado ao credor, 

devendo cumprir determinada prestação positiva ou negativa, cujo 

inadimplemento enseja a este executar o patrimônio daquele para a 

satisfação de seu interesse” (AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das 

obrigações. Editora RT. 8ª edição – 2000. P.31) verifica-se que a 

obrigação de fazer (declaração da inexistência do valor a ser cobrado) 

pretendida nos autos, sequer existe, eis que a parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) comprovara nos autos a origem do crédito 

que deu aso às cobranças, assim, cumprindo o determinado pelo artigo 

373, II, do Código de Processo Civil; logo, a decisão de (fls.58/60 – 

correspondência ID 1053313, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003 e 

f l s . 5 8 / 6 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 6 3 4 3 0 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003) deve ser revogada por não refletir a 

realidade dos fatos, eis que a parte autora firmara os contratos que ora 

impugna (art.302, I, CPC). Consequentemente, no caso em análise, não tem 

aplicabilidade o disposto nos artigos 186 e 389 Código de Civil, posto que 

inócua a obrigação de fazer deferida nos autos (eis que o importe 

apontado pelos réus é devido) não sendo verossímil a alegação autoral de 

que os réus violaram direito e causaram dano ao autor, mesmo porque o 

autor não comprovara nos autos os danos sofridos e estando este em 

condição obrigacional desfavorável em relação à parte ré (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A). A parte autora não comprovara que as 

assinaturas constantes nos contratos de (fls.52/55 – correspondência ID 

1050464, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; f ls.32/35 – 

correspondência ID 1051069, do PJE nº1000181-36.2016.8.11.0003; 

f l s . 4 5 / 4 8  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 5 1 3 3 9 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.52/55 – correspondência ID 1052074, 

do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003 e; fls.50/53 – correspondência ID 

1059044, do PJE nº1000200-42.2016.8.11.0003) não corresponde à sua 

e, mais, pugnara pelo julgamento antecipado do feito, não se 

desincumbindo do ônus probatório que recaía sobre si (art.373, I, CPC). 

Nesse sentido, eis a jurisprudência: “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL EM 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUTOR/RECORRENTE 

ANALFABETO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM 

ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - SUSTENTA FRAUDE EM 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SUA CONTA, 

CONTUDO NÃO FAZ PROVA DA REFERIDA FRAUDE - – ASSINATURA A 

ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS 

EXATOS TERMOS DA LEI – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU 

CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO (ART. 373, I 

CPC/15)– SENENÇA MANTIDA - APELO NÃO PROVIDO. - A parte autora 

alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe 

em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a 

indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não 

cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 

373, I, CPC)- A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da 

contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação 

dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade 

exigente ao caso - Recurso não provido.” (TJ-MS - APL: 

08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 03/02/2019) Destarte, para que exista o dever de indenizar, 

necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade 

civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o 

primeiro e segundo, os quais devem ressair de forma cristalina. 

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se observar 

três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares 

de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão 

suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois 

primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a 

inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação 

do dano ante a ausência do fato-consequência. Vejamos o que a doutrina 

preconiza: “Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou 

econômico) do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa 

do seu próprio, desde que presente a subjetividade no ilícito”. (Indenização 
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nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Franklin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 

13, 1995) E ainda: “A responsabilidade civil surge em face do 

descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra 

estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de 

observar um preceito normativo que regula a vida. [...] De qualquer forma, 

ainda prevalece o entendimento de que a culpa em sentido amplo ou 

genérico é sim elemento essencial da reponsabilidade civil, tese à qual 

este autor se filia. Desse modo, pode ser apontada a existência de quatro 

pressupostos do dever de indenizar, reunindo os doutrinadores aqui 

destacados: a) a conduta humana; b) culpa genérica ou latu sensu; c) 

nexo de causalidade; d) dano ou prejuízo”. (Tartuce, Flávio. Manual de 

Direito Civil: Volume Único. Editora Método. 8ª edição – 2018. p. 515-535) 

Em se observando o caso versado nestes autos, tenho que não ficou 

evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação. 

Há que se ressaltar que o autor não carreou aos autos um mínimo de 

prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora 

tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou, pelo 

contrário, senão vejamos. Informa que não contratara com os réus, porém, 

não logrará êxito em provar tal alegação. Noutro norte, a parte ré 

comprovara nos autos que o contrato firmado entre as parte abrangia os 

débitos ora questionados, eis que carreara aos autos contratos com a 

assinatura e cópia dos documentos dos autos (fls.103/105 – 

correspondência ID 1685840 e fls.151/153 – correspondência ID 1944558, 

do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003; fls.75/78 – correspondência ID 

1648475 e fls.118/120 – correspondência ID 1940986, do PJE 

nº1000181-36.2016.8.11.0003; fls.89/92 – correspondência ID 1438143 e 

fls.125/134 – correspondência ID 1438268 a ID 1438273, do PJE 

nº1000182-21.2016.8.11.0003; fls.117/118 – correspondência ID 9192892, 

f l s . 1 9 7 / 1 9 9  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  9 2 9 8 3 7 4 ,  d o  P J E 

nº100187-43.2016.8.11.0003 e; fls.121/188 – correspondência ID 3244455 

a ID 3244462, do PJE nº1000200-41.2016.8.11.0003), desvencilhando-se, 

por conseguinte, da culpa genérica. Portanto, provado restou nos autos 

que havia contrato de prestação de serviços vinculando as partes (autor 

e primeiro réu, eis que o segundo réu participara apenas da intermediação 

do negócio); que há débitos pendentes, conforme afirmado pela parte ré, 

desta forma, não há que se falar em má prestação de serviço, passível de 

indenização. Sem a aludida prova, ou seja, de que as empresas rés 

tenham obrado com culpa ou dolo, impossível admitir a procedência da 

demanda. Reitere-se que de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a 

sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não 

ocorreu. A respeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco: “Ônus da prova é 

o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem 

proferidas no processo. (...) Segundo o art. 333 do Código de Processo 

Civil, cabe ao autor a prova relativa aos fatos constitutivos de seu alegado 

direito (inc. I) e ao réu, a dos fatos que de algum modo atuem ou tenham 

atuado sobre o direito alegado pelo autor, seja impedindo que ele se 

formasse, seja modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas 

disposições consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte 

que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), 

ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula 

coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse 

como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o 

empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva 

a lei distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código 

de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso”. (Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, v. III, p.71-73). E ainda: “Segundo a regra geral estabelecida 

pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os 

fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que 

traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica 

deduzida em juízo.”(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.657) 

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a 

súplica posta na peça vestibular e o pleito autoral de julgamento 

antecipado (fls.157/158 – correspondência ID 4318624, do PJE 

nº100181-36.2016.8.11.0003; fls.188/189 – correspondência ID 1874508, 

do PJE nº1000182-21.2016.8.11.0003; fl.218 – correspondência ID 

10761296, do PJE nº1000187-43.2016.8.11.0003, deixando nos demais 

processos o prazo para manifestação escoar in albis), só há um caminho 

a ser trilhado, qual seja, a improcedência da ação. E nesse trilho é o atual 

entendimento dos nossos Tribunais: “E M E N T A – APELAÇÃO EM AÇÃO 

DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE 

FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTOR 

INDÍGENA, IDOSO E ALEGAÇÃO DE SER ANALFABETO INVERÍDICA – 

FALHA NAS FORMALIDADES LEGAIS PARA ASSINATURA EM 

PROCURAÇÃO AD JUDICIA TRATANDO-SE DE ANALFABETO – 

ASSINATURA DO CONTRATO BANCÁRIO NOS EXATOS TERMOS DOS 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR – JULGAMENTO 

ANTECIPADO A PEDIDO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO. O 

autor/recorrente alega que na condição de indígena, idoso e analfabeto, 

foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e 

que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação 

jurídica. Contudo, não fez prova do ônus que lhe incumbia, de provar os 

fatos alegados. (art. 373, I, CPC). Ausência dos requisitos legais para 

validade da procuração outorgada ao patrono do indígena supostamente 

analfabeto (art. 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV e 595 

, todos do CC) Banco/recorrido fez prova dos fatos impeditivos, 

modificativos e extintivos do direito (art. 373, II) ao apresentar contrato 

assinado nos exatos termos da assinatura do autor, conforme 

documentos que este trouxe aos autos com a inicial. Inexistência do dever 

de indenização. Sentença mantida. Apelo improvido.” (TJ-MS - APL: 

08003294820168120053 MS 0800329-48.2016.8.12.0053, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/08/2017, 1ª Câmara Cível) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO 

EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DO NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – 

AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de 

ter solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil).” (TJ-MT - APL: 00111787120118110003 

52289/2014, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 22/10/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

27/10/2014) Necessário ressaltar, que em que pese a parte autora elencar 

ainda situação de suposto dano moral, as provas carreadas aos autos 

não são suficientes para carregar de veracidade sua suposta versão 

exposta. Conforme já dito, os réus foram competentes em mostrar que a 

versão trazida na peça vestibular é, no mínimo, conflituosa. Não obstante, 

a relação existente entre as partes ser denominada relação de consumo, 

não podemos ter que tudo seja em favor do consumidor, sob pena de 

criar-se, em verdade, correntes defensivas que seguem na contramão 

dos direitos. Seria uma espécie de beneficiamento irrestrito e incondicional 

a figura do consumidor, ainda que não lhes socorra o direito, simplesmente 

pela sua figura hipossuficiente. A responsabilidade civil exige a prova do 

prejuízo e do nexo de causalidade entre o ato imputado aos réus e os 

danos efetivamente suportados pelo autor. Indemonstrada ilegalidade do 

ato, impõe-se a improcedência da demanda. Mero incômodo e dissabor 

caracterizam aborrecimentos naturais da vida, fazendo parte do cotidiano 

e plenamente suportáveis, não ensejando indenização por danos morais. 

O dano moral é instituto sério, que deve em verdade recompor o abalo ou 

ferimento à honra, direito subjetivo tão intrínseco do ser humano. Assim já 

disciplina o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar o dano 

moral: “Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando 

seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, 

como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como 

se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que 

acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” 

(GONCALVES, 2009, p.359). Em iguais termos, também leciona Nehemias 

Domingos de Melo “dano moral é toda agressão injusta aqueles bens 
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imateriais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, insuscetível 

de quantificação pecuniária”. (MELO, 2004, p. 9). Outra corrente conceitua 

dano moral como o efeito da lesão, e não a lesão em si, como é o caso do 

doutrinador Yussef Said Cahali que assim o conceitua: “Dano moral, 

portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, 

sem repercussão patrimonial. Seja dor física – dor-sensação, como a 

denominada Carpenter – nascida de uma lesão material; seja a dor moral – 

dor-sentimento, de causa imaterial.” (CAHALI, 2011, pag. 28). Aguiar Dias 

também sustenta esta espécie de definição, em suas palavras: “O dano 

moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, 

abstratamente considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a 

lesão de direito. Os efeitos da injuria podem ser patrimoniais ou não, e 

acarretar, assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não patrimoniais. 

Os efeitos não patrimoniais da injuria constituem os danos não 

patrimoniais” (DIAS, 1987, p.852). Por fim, corroborando com o acima já 

exposto, firmo o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário criar 

correntes paternalistas, ainda que sob o manto da hipossuficiência do 

consumidor, corroborando por via de consequência com a já existente 

banalização do dano moral, instituto que tem por seu princípio natural 

recompor dano extrapatrimonial efetivamente sofrido. Seria uma completa 

e total inversão de valores, um prêmio indevido, um ferimento mortal a boa 

fé que deve estar presente em todas as relações daqueles que habitam 

em sociedade. Inexistindo comprovada conduta ilícita por parte dos réus, 

não há que se falar em declaração de inexistência de débito e 

consequente indenização por danos morais, eis que o réu (Banco 

Bonsucesso Consignado S/A) encontrava-se no exercício legal de seu 

direito de credor, sendo legítimos os descontos/cobranças efetuados. 

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

IMPROCEDENTE, a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais’, promovida por WAGNON JOSÉ ALVES 

VELASCO, com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e GILSON FERREIRA NOVAES – ME, 

com qualificação nos autos, bem como condeno o autor ao pagamento de 

custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sob o valor da causa, devendo ser observado o disposto no 

parágrafo 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Por fim, hei por 

bem em revogar a tutela provisória de urgência concedida às (fls.58/60 – 

correspondência ID 1053313, do PJE nº1000177-96.2016.8.11.0003 e 

f l s . 5 8 / 6 0  –  c o r r e s p o n d ê n c i a  I D  1 0 6 3 4 3 0 ,  d o  P J E 

nº1000182-21.2016.8.11.0003). Expeça-se o necessário. Transitado em 

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

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 de fevereiro 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003482-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO MURAD FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVERIO POLOTTO OAB - SP27199 (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO DE SOUZA POLOTTO OAB - SP79023 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados do exequente, para no prazo de (5) cinco dias, 

requeiram o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002685-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DALMIRAN AVELINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 29887177 .

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002153-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LM SOUSA RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - EPP (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:

A ALVES GODINHO NETO EIRELI ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

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

CITAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA PRAZO: 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ANTONIO SARI 

PROCESSO n. 1002153-41.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 8.280,96 

ESPÉCIE: [CHEQUE]->MONITÓRIA (40) HERDEIRO(S): Nome: LM SOUSA 

RODRIGUES & SOUSA JUNIOR LTDA - EPP Endereço: RUA FERNANDO 

CORRÊA DA COSTA, 4075, VILA ADRIANA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78705-841 INVENTARIADO(A): Nome: A ALVES GODINHO NETO EIRELI ME 

Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS DE OLIVEIRA, 1125, JARDIM 

RESIDENCIAL SÃO JOSÉ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78730-760 

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no Valor de R$ 

7.310,86 (Sete mil, trezentos e dez reais e oitenta e seis centavos). 

Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios. 

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: 

Consta nos autos que a autora ingressou com a presente Ação Monitória 

uma vez que a parte requerida contratou serviços de locação da autora e 

não saldou o cheque emitido. Segundo consta nos autos , é a autora , 

credora da requerida da quantia de R$ 7.310,86 (Sete mil, trezentos e dez 

reais e oitenta e seis centavos) DESPACHO/DECISÃO: Analisando os 

termos do petitório de (id.15255902), hei por bem em deferir o pedido e, via 

de consequência, determino a citação do réu por edital, com fulcro no 

artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo 

do edital é de (30) trinta dias. Deverá ainda a parte autora, retirar o edital 

em (10) dez dias e providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo 

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

257, parágrafo único do CPC. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se 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, 5 de dezembro de 2018. (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 
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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: 1010062-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PAULO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANTONIO AGUIAR DA SILVA (AUTOR(A))

ELNI ELISA WILLMS (AUTOR(A))

CARMEM LUCIA DE SOUZA CAMPOS (AUTOR(A))

LUCINDA BENTO FERREIRA (AUTOR(A))

EUTO DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

ELIANE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

DIRCE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VALDSON RAMOS SODRE (AUTOR(A))

CRISTIANE FERREIRA PORTUGUES (AUTOR(A))

EUNICE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ROUSENIR VENANCIO SILVA (AUTOR(A))

ALEXANDRE AUGUSTO DE BARROS SILVA (AUTOR(A))

JONAS LUCIANO DA SILVA (AUTOR(A))

SIDNEI DE OLIVEIRA GONCALVES (AUTOR(A))

ALIRIO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

CARLOS ALEXANDRE SPANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

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

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

LUIZ ANTONIO SARI PROCESSO n. 1010062-66.2018.8.11.0003 Valor da 

Causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: [Seguro, Vícios de Construção, Seguro]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: VALDSON 

RAMOS SODRE Endereço: AVENIDA PORTUGAL, Casa 06, Conjunto 

Jardim Europa, Rua Atenas, Quadra 31, JARDIM EUROPA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-805, e outros ADVOGADO DO(A) 

AUTOR(A): FELIPE SOUZA GALVAO - MT19340-A POLO PASSIVO: Nome: 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (SUCESSORA DE REAL COMPANHIA 

BRASILEIRA DE SEGUROS Endereço: RUA SAMPAIO VIANA, Nº. 44, 

BAIRRO PARAÍSO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04004-000 Senhor(a) 

Requerido(a): FINALIDADE: A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo passivo, para responder ao Recurso 

Interposto nos autos, caso queira, conforme decisão, sentença, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo para responder aos recurso é de 15 (quinze) dias úteis, 

contados da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não 

havendo resposta ao recurso, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora. 3. A resposta 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). DESPACHO/DECISÃO: Vinculado ao 

presente documento, disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. Rondonópolis/MT, 15 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007 - CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003346-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SILVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISBELA APARECIDA BERNARDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR PEREIRA DE MOURA OAB - MT19196/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003346-91.2016 Ação: Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse 

Autores: Nelson Silveira Carvalho e Outra Réus: Leandro Moraes Ferreira 

e Outra Vistos... NELSON SILVEIRA CARVALHO e MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO, com qualificação nos autos, aforou o presente 

processo em desfavor de FLORISBELA APARECIDA BERNARDO e 

LEANDRO MORAES FERREIRA, com qualificação nos autos, e, após 

devidamente processado, sobreveio o pedido de homologação do acordo 

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

de (fls.218/221 – Id 28909808), para que surta seus jurídicos e legais 

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

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

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

interesse no prosseguimento do feito, após conclusos. Proceda-se a 

substituição processual, conforme requerido a (fl.221) Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 15 de abril de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006551-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006551-89.2020 Ação: Anulatória de Débito Autor: Jesus Ribeiro da 
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Silva. Réu: Banco Bonsucesso Consignado S/A. Vistos, etc. Considerando 

o petitório de (ID 31233754), hei por bem em deferir o pedido e, via de 

consequência, determino a remessa destes autos a um dos Juizados 

Especiais desta Comarca, mediante as cautelas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 15 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006411-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

WILSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ULISSES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA ILZA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ALEXANDRE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-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 

nº1006411-55.2020 Ação: Alvará Judicial Autores: Ulisses Alves da Silva 

e Outros. Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que o feito 

se trata de “Alvará Judicial” e fora distribuído, a requerimento da parte 

autora, por dependência aos autos de nº1004401-38.2020.8.11.0003, em 

trâmite na Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Comarca. Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar 

o presente feito, pelo que determino a remessa destes autos à Primeira 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, mediante as 

cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 15 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006055-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIO GONCALVES ALMEIDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

VICTOR HUGO LORETO MONTANHER (REU)

VHM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006055-60.2020 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Geovanio Gonçalves Almeida. Réus: VHM Construções e 

Empreendimentos Ltda e Outros. Vistos, etc. GEOVANIO GONÇALVES 

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

presente “Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” 

em desfavor de VHM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, 

VICTOR HUGO LORETO MONTANHER e BANCO DO BRASIL S/A, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando o documento de 

(ID 31006892, pág.04), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido no item ‘III.3’ de (ID 31006342, pág.08), 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 

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 02 de setembro de 2020, 

às 08h00min, no CEJUSC. Citem-se, observando-se os termos dos artigos 

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

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

Processo Civil. Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade 

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

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 15 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006447-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL PAULINA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006447-97.2020 Ação: Reparação por Danos Morais Autora: Isabel 

Paulina Gonçalves. Réu: Banco do Brasil. Vistos, etc. ISABEL PAULINA 

GONÇALVES, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com o 

presente “Ação de Reparação por Danos Morais” em desfavor BANCO DO 

BRASIL, sociedade de economia mista, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Sem adentrar ao 

mérito da Ação, passo a analisar inicialmente o pedido de Justiça Gratuita. 

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe: “a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O artigo 4º., da lei 

1.060/50 estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Porém, há de se 

dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a essa 

alegação da parte. E, quando se verificar a existência de fatos que 

demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, deve indeferir o 

pedido. Aliás, sobre esse aspecto deve ser ressaltado a manifestação da 

eminente Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou: “Não se 

concebe que o magistrado hoje viva isolado, afastado da realidade dos 

fatos à sua volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno e 

preocupado, vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, 

confiável, simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

Sobre o tema: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

1. A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é 

absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da 

verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da 

requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, 

e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de 

advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de 

hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto 

Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 

09/01/2019) (grifo nosso) Assim, a parte autora juntara declaração de 

hipossuficiência, aduzindo que não possui condições financeiras de arcar 

com as custas processuais. No entanto, a parte autora não fornecera 

dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este magistrado 

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

que o documento de (ID 31163033, pág.02) não corrobora para o 

entendimento de que se trata a autora de parte hipossuficiente, mesmo 

porque percebe remuneração considerável. 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 
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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, 15 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001274-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DAVID GONZALEZ GALLARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001274-34.2016.8.11.0003 Ação: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Requerente: JORGE DAVID GONZALEZ GALLARDO. Requerido: SERASA 

S.A. Vistos, etc... JORGE DAVID GONZALEZ GALLARDO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na presente ação 

que moveu em desfavor de SERASA S.A., devidamente qualificado, 

postulou no (id.31104016, id.31104019), pugnando pela conversão do 

feito em ‘Cumprimento de Sentença’, 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, 

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

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009636-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER OAB - PR0031955A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1009636-54.2018.8.11.0003 Vistos etc... SEBASTIÃO CAMPOS, com 

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

presente ação em desfavor de VIA VAREJO S/A E ELECTROLUX DO 

BRASIL S.A.. Devidamente citadas, apresentaram contestações, as quais 

restaram impugnadas pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Inicialmente, em sede de preliminar, aduz a primeira ré - Via Varejo 

S.A. a incompetência ratio territoriae, em razão do comprovante de 

residência do autor encontrar-se em nome de terceiro, porém, não vejo 

motivos plausíveis para seu acolhimento, uma vez que o artigo 319, inciso 

II do CPC impõe tão somente que a inicial indique o domicílio e a residência 

do autor e do réu, silenciando acerca da necessidade da comprovação 

formal desses elementos. No que tange à preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela requerida - Via Varejo S.A., não vislumbro como 

possa prosperar, haja vista que o artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor disciplina que: "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." No mesmo 

diapasão, analisando a preliminar de ilegitimidade passiva da segundo réu 

- Electrolux do Brasil S.A., não verifico nenhum elemento plausível para 

acolhê-la, devendo ser aplicado ao presente caso o artigo 12 do Código 

de Defesa do Consumidor, que dispõe que “O fabricante, o produtor, o 

construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, 

fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação 

ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.” Neste sentido 

a jurisprudência assente que: "Compra e Venda. Bem móvel. Geladeira. 

Defeito do produto ocorrido após o término da garantia contratual 

fornecida pela fabricante. Vício apresentado no período de vigência de 

garantia estendida. Responsabilidade da fabricante. Solidariedade de 

todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Art. 18, caput, do CDC. 
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Situação descrita nos autos, que refoge dos meros aborrecimentos da 

vida cotidiana. Sentença mantida. Recurso improvido, com determinação." 

(TJ-SP - AC: 10112916320178260590 SP 1011291-63.2017.8.26.0590, 

Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 07/10/2019, 26ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2019) Ante o exposto, 

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

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

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

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

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

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

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

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

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

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

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

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

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

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

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

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

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002523-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1002523-15.2019.8.11.0003 Vistos etc... SOLANGE SANTANA DE 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de UNIÃO NORTE DO 

PARANA DE ENSINO LTDA. Devidamente citada, apresentara contestação, 

a qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Retifique-se o polo passivo da lide, conforme requerido na 

peça defensiva. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 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: 1002249-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SILVA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR MORENO DE OLIVEIRA OAB - MT21960/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AZEVEDO KAIRALLA OAB - SP143415 (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1002249-51.2019.8.11.0003 Vistos etc... VALDECI SILVA MENDES, com 

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

presente ação em desfavor de PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS 
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LTDA. Devidamente citada, apresentara contestação, a qual restou 

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

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

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

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

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

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

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

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

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

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

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

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

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

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

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

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

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001605-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001605-16.2016 Ação: Busca e Apreensão Autora: Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi 

Sul MT. Réu: Ricardo Alexandre de Padua. Vistos, etc... COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUL MT, via seu bastante procurador, nos autos de 

‘Busca e Apreensão’, que move em desfavor de RICARDO ALEXANDRE 

DE PADUA, devidamente qualificado, ingressou com o pedido e 

documentos de (id.24211262, id.28249734, id.28249737), vindo-me 

conclusos. D E C I D O: Analisando a pretensão da parte autora, bem 

como, compulsando os autos, verifica-se que o pedido de conversão do 

presente feito em “Execução de Título Extrajudicial” é pertinente e deve ser 

atendido, uma vez que não houve a estabilização da lide com a apreensão 

do bem e a citação do réu. Sobre o tema a jurisprudência assente que: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INTERPOSTA POR 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AGRAVANTE QUE PRETENDE A CONVERSAO DE AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA, TENDO EM VISTA A 

FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU. CONVERSÃO QUE PRESTIGIA OS 

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE, EFETIVIDADE DO 

PROCESSO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DESTE 

E. TJRJ. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (TJRJ - AI: 

00482272620178190000, Rio De Janeiro Mage Vara Cível, Relator: Luiz 

Roberto Ayoub, Data De Julgamento: 18/10/2017, Vigésima Quarta Câmara 

Cível Consumidor, Data De Publicação: 19/10/2017) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. Possibilidade. Hipótese dos autos na 

qual a liminar de busca e apreensão não foi cumprida. Contestação 

apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão – 

impossibilidade – inteligência do art. 3º, § 3º, do Dec.-lei nº 911/69. É 

direito do Autor a conversão da ação de busca e apreensão em execução 

de título extrajudicial, nos moldes do art. 4º do Dec.-lei nº 911/69. 

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (TJSP – AI 21574420520178260000 SP 

2157442-05.2017.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de 

Julgamento: 19/09/2017, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/09/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Busca e 

Apreensão. Alienação Fiduciária. Sentença de Extinção do Processo sem 

Julgamento do Mérito. Conversão em Execução de Título Extrajudicial. 

Possibilidade. Ausência de citação do Requerido. Bem não localizado. 

Contrato de Financiamento. Título de Crédito Extrajudicial líquido, certo e 

exigível apto a ensejar a Execução. Aplicabilidade do Princípio da 

Instrumentalidade das formas e Economia Processual. RECURSO 

PROVIDO, para o fim de anular a R. Sentença com retorno dos Autos a 

Origem para o regular prosseguimento do Feito, na forma da Lei.” (TJSP - 

00173521320108260004 SP 0017352-13.2010.8.26.0004, Relator: Penna 

Machado, Data de Julgamento: 02/08/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 03/08/2017) Assim, acolho a emenda de (id.24211262, 

id.28249734, id.28249737) e determino a citação da parte executada, para 

que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento 

da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15). 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimada a parte executada: ao 

advogado da parte executada e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 

3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o cônjuge da parte executada. (art. 842 da Lei nº 

13.105/15) Cientifique-se a parte executada para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado e/ou carta de citação. (art. 915 da Lei nº 

13.105/15) Por fim, intime-se pessoalmente a parte exequente, para que 

no prazo de (15) quinze dias, recolha as custas remanescentes ante a 

alteração do valor da causa, sob pena de extinção. Deverá a serventia 

proceder a conversão do feito. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 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: 1013479-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO GUARDA BEM (REU)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 20 de 254



LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013479-90.2019 Ação: Restituição de Quantia Certa c/c Reparação Civil 

por Danos Morais e Materiais Autor: Mizael da Silva Santos. Réu: 

Consórcio Guarda Bem. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de 

(id.30243871), hei por bem em deferir parcialmente o pedido, expedindo-se 

ofício à ACIR - Associação Comercial, Industrial e Empresarial de 

Rondonópolis, para que no prazo de (10) dez dias, forneça cópia 

atualizada do contrato social da empresa ré. Vindo aos autos, dê-se vista 

à parte autora, para manifestação no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 14 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003577-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO XAVIER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSARIA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003577-79.2020 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Antônio Xavier 

da Silva. Ré: Rosária Gomes da Silva. Vistos, etc. ANTÔNIO XAVIER DA 

SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Liquidação de Sentença” em desfavor de ROSÁRIA GOMES DA 

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

D O: Considerando os documentos acostados nos autos, hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Intimem-se as 

partes para apresentarem seus respectivos pareceres e/ou documentos, 

no prazo de (15) quinze dias (art.510, CPC). Vindo aos autos, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 15 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006211-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006211-48.2020 Ação: Reparação Civil Autor: Comercial Rio Branco de 

Petróleo Ltda. Réu: Banco do Brasil S/A. Vistos, etc. COMERCIAL RIO 

BRANCO DE PETRÓLEO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Reparação Civil” em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, acolho a emenda a inicial de (ID 31090723). De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘b’ de (ID 

31081746, pág.06), 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 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 02 de setembro de 2020, às 08h30min, 

no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, 

§5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

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

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

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

Cumpra-se. Roo-MT, 15 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1014548-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

EURIPEDES RIBEIRO DE GODOI (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014548-60.2019 Ação: Usucapião Autor: Antonio Wilson Ferreira. 

Réus: Banco do Brasil e Outro. Vistos, etc. ANTONIO WILSON FERREIRA, 

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

de Usucapião” em desfavor BANCO DO BRASIL, sociedade de economia 

mista, e EURIPEDES RIBEIRO DE GODÓI, com qualificação nos autos, 

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

D E C I D O: Inicialmente, acolho a emenda a inicial de (ID 28532269). 

Considerando os documentos acostados nos autos, hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Cite-se por carta 

(art.246, I, CPC), com prazo de (15) quinze dias, a pessoa em cujo nome 

estiver transcrito o imóvel, bem como, por edital, com prazo de (30) trinta 

dias, os interessados, ausentes incertos e desconhecidos (art.259, III, 

CPC). Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na causa a 

União, o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da 

inicial e dos documentos que instruíram (art.216-A, §3º, da Lei nº 6.015/73 

e, §1º, art.218, art.219 e art.230, ambos do CPC). Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério 

Público (art. 178, I, CPC). 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003270-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY MORAES LINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de CREUSA PAESANO LINS (REU)

ZILMA CARVALHO LINS (REU)

GEOVANI DE MATOS LINS (REU)

VALDIVINA DE FATIMA LINS (REU)

WILSON JOSE DA SILVA (REU)

GERALDO LINS (REU)

MARIA CARME LINS DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

HARLEY ALDERNEY PAESANO LINS (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULA CARRICO TORRACA LINS (TERCEIRO INTERESSADO)

WESLEY PAESANO LINS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRESSA MARIN DE ARAUJO LINS (TERCEIRO INTERESSADO)

ADELIR FAUSTINO MORAES LINS (CONFINANTES)

PAULO ROBERTO BARROS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBEMARLE PAESANO LINS BARROS DA COSTA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MONICA CRISTIANE MOREIRA CRISPIM (TERCEIRO INTERESSADO)

WILEY PAESANO LINS (TERCEIRO INTERESSADO)

MANOEL SALES FERNANDES (CONFINANTES)

MARIA CIRLENE MIRANDA (CONFINANTES)

LAURITA ALVES DE MIRANDA (CONFINANTES)

HELENO SALVADOR SERAFIM (CONFINANTES)

ERIVALDO XAVIER DE SOUZA (CONFINANTES)
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GENTIL DE MATOS LINS (CONFINANTES)

SERGIO ALVES FERREIRA (CONFINANTES)

MARIA DA GLORIA MIRANDA (CONFINANTES)

IJOLAR ERALDO NOCETI (CONFINANTES)

EDINA ALVES MIRANDA (CONFINANTES)

GERALDA NEREIDE RAMALHO (CONFINANTES)

JOSE MIRANDA FILHO (CONFINANTES)

ADRIANY ALVES MIRANDA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003270-62.2019 Ação: Usucapião Autor: Wanderley Moraes Lins. 

Réus: Valdivina de Fátima Lins e Outros. Vistos, etc. WANDERLEY 

MORAES LINS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Usucapião” em desfavor VALDIVINA DE FÁTIMA LINS, 

GEOVANI DE MATOS LINS, MARIA CARME LINS DA SILVA, GERALDO 

LINS e ESPÓLIO DE CREUSA PAESANO LINS, com qualificação nos autos, 

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

D E C I D O: Inicialmente, acolho a emenda a inicial de (ID 24448122). 

Considerando os documentos acostados nos autos (ID 19234837), hei por 

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

carta (art.246, I, CPC), com prazo de (15) quinze dias, a pessoa em cujo 

nome estiver transcrito o imóvel, bem como, por edital, com prazo de (30) 

trinta dias, os interessados, ausentes incertos e desconhecidos (art.259, 

III, CPC). Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na causa 

a União, o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da 

inicial e dos documentos que instruíram (art.216-A, §3º, da Lei nº 6.015/73 

e, §1º, art.218, art.219 e art.230, ambos do CPC). Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério 

Público (art. 178, I, CPC). 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-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1013972-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARON SERVICOS DE ANESTESIA DE RONDONOPOLIS (REU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (REU)

ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA - ME (REU)

VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013972-67.2019 Ação: Ação Civil Pública Autor: Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso. Réus: Santa Casa de Misericórdia e Maternidade 

de Rondonópolis e Outros Vistos, etc. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com a presente “Ação Civil Pública” em desfavor de SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, ANGIOLOGIA E 

CIRURGIA VASCULAR LTDA, VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS 

MÉDICOS EIRELI e SARON SERVIÇOS DE ANESTESIA DE RONDONÓPOLIS, 

pessoas jurídicas de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de 

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

demanda de ação de civil pública visando o ressarcimento de danos ao 

erário estadual. Analisando os autos, verifica-se que o presente feito, 

inicialmente, fora distribuído para o juízo da Segunda Vara Especializada 

da Fazenda Pública desta urbe, o qual declarara incompetência em favor 

de uma das Varas Cíveis, nos termos da decisão de (ID 26772140), assim 

sendo, fora devidamente redistribuído mediante sorteio para esta Vara. 

Pois bem. No caso em análise, muito embora não haja a presença de ente 

público nos polos da demanda, denota-se que o feito tem como bem 

jurídico a tutela do patrimônio público, assim, a presente deverá tramitar 

junto à vara especializada. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E VARA 

CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE PÚBLICO. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SUBSTITUTO 

PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. - A Lei 

Complementar nº 59/2001, que dispõe sobre a organização e a divisão 

judiciária do Estado de Minas Gerais, prevê em seu artigo 59 a 

competência das Varas de Fazenda Pública, que se dá em razão do 

interesse do Estado - Hipótese na qual deve ser declarada a competência 

do juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal para julgar a ação em 

comento, por se tratar de ação civil pública por improbidade administrativa, 

e abranger o interesse do ente público.” (TJ-MG - CC: 

10000190268953000 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 

07/07/0019, Data de Publicação: 15/07/2019) E ainda sobre o tema, 

vejamos o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA - INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO ACOLHIDO. O 

Provimento nº 24/2007/CM, que redefiniu a nomenclatura e competências 

das varas da Comarca de Tangará da Serra, estabelece que a 4ª Vara 

Cível daquela Comarca é competente para processar e julgar os feitos que 

envolvem interesse das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal e 

não as ações em que figurem como parte. Logo, se a Ação de 

Improbidade proposta pelo Ministério Público visa interesse público do 

Município de Tangará da Serra, deve ser processada e julgada pela 4ª 

Câmara Cível.” (TJMT, CC, 53283/2010, Desa.Clarice Claudino da Silva, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data do 

Julgamento 04/11/2010, Data da publicação no DJE 02/12/2010). Assim 

sendo, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente 

feito, pelo qual determino a remessa destes autos à Segunda Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, mediante as cautelas 

de estilo, em atenção ao princípio do juiz natural, bem como, em 

observância à Resolução n°11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 15 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000200-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNON JOSE ALVES VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON FERREIRA NOVAES - ME (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000200-42.2016.8.11.0003. Vistos etc. WAGNON JOSE 

ALVES VELASCO, qualificado aos autos, ingressou com a AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO c/c DANOS MORAIS e PEDIDO DE LIMINAR em face de BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO AS e GILSON FERREIRA NOVAES – ME, 

também qualificados nos autos. O demandante visa a declaração de 

inexistência do empréstimo consignado que vem descontado de seu 

salário. Aduz que não entabulou qualquer contrato junto aos requeridos 

que ensejasse tais descontos. Citado, o banco réu arguiu conexão com os 

feitos que tramitam perante ao juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, sob 

os nº 100077-96.2016.811.0003, 1000181-36.2016.811.0003 e 

100182221.2016.811.0003. Tréplica. Vieram-me os autos conclusos. 

Decido. Em consulta ao Sistema PJE, observou-se que o autor ingressou 

com outras ações em face dos requeridos, as quais possuem causa de 

pedir semelhantes, no sentido de ver declarado inexistente os 

empréstimos, que em tese, foram realizados em seu nome sem sua 

autorização. As mencionadas ações foram distribuídas a 1ª Vara Cível em 

05.05.2046 e a distribuição do presente feito ocorreu em 10.05.2016. O 

artigo 55, do CPC, dispõe que: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais 

ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Entretanto, 

apesar de não ser mais possível a reunião dos processos que não 

possuam em comum o objeto, a nova lei trouxe uma ressalva prevista no 

§3º, do art. 55: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos 

que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou 

contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre 
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eles”. (grifei) Assim, com o fito de se evitar decisões conflitantes, faz-se 

necessário a reunião dos feitos. Quanto a verificação do juízo prevento, o 

artigo 59, do CPC, prevê que a ocorrência se dá no momento da 

distribuição da inicial. Ademais, aquele juízo no processo sob o nº 

1000181-36.2016.8.11.0003, já avocou a competência de processo 

semelhante a este, com as mesmas partes e mesmos pedidos 

(1000187-43.2016.8.11.0003). Assim, considerando a necessidade da 

reunião das demandas e em consonância aos ditames do §3º artigo 55, do 

CPC, declino a competência em favor do Juízo da 1ª Vara Cível desta 

Comarca, para processar e julgar a presente demanda, devendo ser 

apensado/vinculado aos feitos sob o nº 100077-96.2016.811.0003, 

1000181-36.2016.811.0003 e 100182221.2016.811.0003, que lá tramitam. 

Promova as anotações e baixas necessárias. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003482-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO MURAD FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVERIO POLOTTO OAB - SP27199 (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO DE SOUZA POLOTTO OAB - SP79023 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1003482-54/2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S/A. Executado: Ramiro Murad Filho. Vistos, etc. 

Considerando os termos do petitório de (fl.117/118), hei por bem em 

deferir parcialmente o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo 

prazo de (60) sessenta dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

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

dias, requeira o que de direito. Em caso de inércia, intime pessoalmente o 

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

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

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de setembro de 2017. 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012952-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1012952-75.2018 Ação: Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Luzia Rosa de Jesus Réu: Banco Pan S/A Vistos, etc... 

BANCO PAN S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara com “Embargos de Declaração’ pelos fatos 

narrados no petitório de (fls.288/291– Id 27658927), havendo 

manifestação da parte adversa (fls.297/299 – Id 28814960), vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Inicialmente, é importante 

considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico 

possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração 

prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um 

todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou 

contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade dos embargos 

de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas 

decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel 

Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2. ed., Belo 

Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os defeitos sanáveis por meio de 

embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. 

Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, 

contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força 

do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer 

entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. 

Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a 

fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo 

e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da 

fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso inexistam 

na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se 

interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencados pela embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que a 

mesma deseja modificar a decisão, o que não é possível, porque, tenho 

comigo que não há nenhum ponto obscuro ou omissão, devendo ser 

mantida em sua íntegra. “Não pode ser conhecido o recurso que, sob o 

rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida 

por outra. Os embargos declaratórios são apelo de integração não de 

substituição” (STJ – 1ª Turma. Resp. 15.774-0-SP, rel. Min. Humberto 

Gomes). Ademais, a decisão analisou todas as questões objeto do debate 

e, mesmo que assim não o fosse: “O juiz não se vincula ao dever de 

responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que 

tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para endossar a 

sua decisão, não estando obrigado ater-se aos fundamentos por ela 

indicados e muito menos responder a cada item de suas 

colocações”(Resp. 101.485-0 SP – C. A. Rocha – Bol. STJ 11/40 – ano 97) 

Há que se esclarecer, ademais, o embargante, em verdade, deseja obter a 

alteração do decisum, o que escapa aos estreitos limites dos 

declaratórios. Sobre o tema, Arakem de Assis, em sua obra Manuel dos 

Recursos, pondera com precisão que:“Evidentemente, os embargos de 

declaração não servem para reiterar o já decidido. É totalmente estranho 

aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os 

termos do julgado anterior, percorrer todos os passos que conduziram à 

formação do ato para chegar a idêntico resultado. Faltariam a tais 

embargos repristinatórios os defeitos contemplados no art. 535, I e II, que 

os tornam cabíveis. E, de acordo com a 1ª. Seção do STJ, o recurso 

vertido revelaria "o manifesto caráter infringente pretendido pelo 

embargante de novo julgamento da questão já decidida" (in MANUAL DOS 

RECURSOS; Editora Revista dos Tribunais; 3ª Edição; São Paulo - 2010; 

pág. 603). Firme em tais circunstâncias, os embargos de declaração, em 

homenagem aos limites traçados pela lei instrumental civil, não podem ter 

caráter infringente, sendo inábeis à rediscussão de parte da decisão 

desfavorável ao embargante. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de 

declaração intentados por BANCO PAN S/A, assim, via de consequência, 

mantenho a decisão de (fls.279/286 – Id 27302731), em sua íntegra. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 15 de abril de 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004914-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SARTORI FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004914-11.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Henrique 

Sartori Filho Ré: Unic Educacional Ltda Vistos, etc... HENRIQUE SARTORI 

FILHO, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente 

ação em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA, com qualificação nos 

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

(fls.130/131 – Id 27388657), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

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

seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos 

proposta por HENRIQUE SARTORI FILHO, em desfavor de UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, todos com qualificação nos autos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “c” do Código de Processo Civil. Custas pela ré conforme 

determinado pela sentença e confirmada pelo v. acordão. Transitada em 

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

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roondonópolis-Mt, 15 de 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012779-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI (REU)

GILBERTO INACIO CARDOSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI OAB - MT7153-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1012779-51.2018 Ação: Ressarcimento de Danos Causados Autor: 

Liberty Seguros S/A Réu: Gilberto Inácio Cardoso Vistos, etc... LIBERTY 

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

presente ação em desfavor de GILBERTO INACIO CARDOSO, com 

qualificação nos autos, e após devidamente processado, sobreveio o 

pedido de extinção (fls.82/84 – Id 30030680), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, parcialmente, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada nestes autos proposta por LIBERTY SEGUROS S/A, em 

desfavor de GILBERTO INACIO CARDOSO, todos com qualificação nos 

autos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III, letra “c” do Código de Processo Civil. No caso em 

pauta, tem aplicação o disposto no §º, do artigo 90 do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

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

Roondonópolis-Mt, 15 de abril de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010119-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CRIART TELAS LTDA - ME (REU)

CATARINA CHAGA NOGUEIRA (REU)

CLAUDIO DUQUE NOGUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

GILMAR JESUS CUSTODIO OAB - MT3727-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010119-21.2017 Ação: Monitória Autor: Banco do Brasil S/A Réus: 

Catarina Chaga Nogueira e Outros Vistos, etc... BANCO DO BRASIL S/A, 

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

presente “Ação Monitória” em desfavor de CRIART TELAS LTDA-ME, 

CATARINA CHAGA NOGUEIRA e CLAUDIO DUQUE NOGUEIRA, com 

qualificado nos autos, aduzindo: “Que, em data de 22 de dezembro de 

2010, celebrou com a empresa ré contrato para desconto de títulos – 

cláusulas especiais nº 055.109.002, vencível em 02 de junho de 2011; 

que, referido contrato teve por finalidade conceder à ré um crédito até o 

limite de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), destinado ao 

desconto de títulos registrados em cobrança; que, os demais réus figuram 

no polo passivo como fiadores; que, em razão do atraso no pagamento do 

débito, a dívida atual dos réus atinge o montante de R$ 164.010,90 (cento 

e sessenta e quatro mil, dez reais, noventa centavos); que, procurou 

solucionar a questão de forma administrativa, não logrando êxito, assim, 

requer a procedência da ação, com a condenação dos réus nos encargos 

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

164.010,90 (cento e sessenta e quatro mil, dez reais, noventa centavos)” 

Deferido o requerimento inicial, expediu-se mandado de citação: os réus 

Catarina Chagas Nogueira e Claudio Duque Nogueira, foram citados e não 

ofereceram defesa, consoante se pode constatar pela certidão de (fl.138 

– Id 29271859); e, a empresa ré, via seu bastante procurador, ofereceu 

embargos à monitória, todavia, o fizera de forma intempestiva, como se 

pode verificar pela certidão de (fl.139 – Id 29275109). Quando da decisão 

onde restou determinado os esclarecimentos necessários sobre a 

tempestividade, foi determinado, também, a especificação das provas, 

tendo a parte autora requerido o julgamento antecipado da lide (fl.137 – Id 

22786688), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: 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. De outra banda, 

pedido acha-se devidamente instruído e o réu é revel, de modo que deve 

ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, a 

propósito: "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor". 

É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se 

não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos 

os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem 

deixado assente que: "A falta de contestação, quando ocorreu 

regularmente a citação, caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, 

devem os fatos alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 

587/221). “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo 

defesa na ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação 

da revelia é de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à 

produção de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando 

não se verificar o efeito da revelia” (RT 722/141) Por outro lado, não 

obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele 

próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez 

que o feito encontra-se revestido de elementos sérios, de forma que, a 

ação deve ser julgada procedente. Pois bem. Analisando as razões de 

fato e de direito deduzida pela parte autora e diante das provas trazidas à 

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

entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a dívida existe e 

vem representada por início de prova. A propósito, o documento hábil a 

instruir a ação monitória, em princípio, deve emanar do devedor de soma 
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em dinheiro ou obrigado a restituir coisa fungível ou determinado bem 

móvel ou, se não emanado dele, deve ser verossímil, afastando qualquer 

incerteza, mesmo que produzido pelo autor, mas possa ser completado 

pelos demais meios de provas admitidos em direito. No caso em pauta, o 

autor carreou com a inicial os documentos necessários ao manejo da 

presente ação e, em sendo assim, a ação monitória remédio processual 

pertinente à cobrança do crédito, dada a ausência de sua liquidez e 

certeza. Ademais, conforme dispõe o artigo 702, §8º do Código de 

Processo Civil, se não forem opostos embargos ou se forem estes 

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

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. NOTA 

FISCAL. PROVA ESCRITA. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. 

ART. 1.102-C. APLICABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO 

TÍTULO EXECUTIVO. I - A nota fiscal, acompanhada do instrumento de 

protesto não impugnado, é documento hábil a comprovar a obrigação que 

fundamenta a monitória. II - Ante a interposição intempestiva de embargos 

ao procedimento monitório, deve ser aplicada a norma prevista no art. 

1.102-C, caput, do CPC, constituindo-se, de pleno direito, o título executivo 

judicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.12.034239-3/001, Relator(a): Des.

(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2014, 

publicação da súmula em 02/12/2014) Destarte, sendo intempestivos os 

embargos e constituído o título executivo, apenas possível auferir se 

preenchidos os pressupostos da ação, porquanto a defesa, no caso, é 

ineficaz. Nesse sentido, trago à colação jurisprudência dos Tribunais 

Pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. CONSTITUIÇÃO, DE 

PLENO DIREITO, DO TÍTULO EXECUTIVO. EFEITOS DA REVELIA. LIMITE 

COGNITIVO LIMITADO AO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA 

AÇÃO, POIS QUE INEFICAZ A DEFESA. Não oferecidos os embargos ou 

apresentados de forma intempestiva, o limite cognitivo do procedimento 

monitório limita-se à verificação do preenchimento dos requisitos 

necessários ao ajuizamento da ação (matéria de direito), quais sejam, 

estar o autor munido de prova escrita e sem eficácia de título executivo 

(art. 1.102-A do Código de Processo Civil), dispensando-se a análise das 

questões fáticas aventadas pela parte demandada. Máxime levando-se em 

consideração a regra contida no art. 1.102-c, segundo a qual, não 

oferecidos os embargos, cujo efeito equivale ao de sua apresentação 

intempestiva, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e 

prosseguindo-se na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV. 

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70014088264, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 30/03/2006) Ressalto que, para o 

ajuizamento da ação monitória, necessária a prova escrita sem eficácia de 

título executivo, conforme disposto no artigo 700 do Código de Processo 

Civil, a qual vem devidamente juntada aos autos. É assente a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que tange ao ônus da 

prova da inexistência do débito na monitória. Assim, não é o autor que 

precisa declinar a "causa debendi" na exordial, cabendo, sim, ao réu 

provar a inexistência da dívida em sede de embargos. Nesse sentido: 

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. 

DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.Na ação monitória 

fundada em cheque prescrito, não se exige do autor declinação da causa 

debendi, pois é bastante para tanto a juntada do próprio título, cabendo ao 

réu o ônus da prova da inexistência do débito. Precedentes. Recurso 

especial conhecido e provido. " (STJ, REsp 541666, Rel. Min. CESAR 

ASFOR ROCHA, p. DJ, in, 02.05.2005) E mais: "AÇÃO MONITÓRIA. 

CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. ARGÜIÇÃO 

DE ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL. 

IMPROCEDÊNCIA DAS PRELIMINARES. - Para o exercício da ação 

monitória, cabe ao autor instruí-la com a prova escrita da dívida sem 

eficácia de título executivo (art. 1.102a do CPC). Apresentado pelo credor 

o cheque, o ônus da prova da inexistência do débito incumbe ao réu (REsp 

nº 285.223-MG). Réu embargante que, no caso, não nega a emissão das 

cártulas, assim como a própria existência da dívida. Recurso especial não 

conhecido." (STJ, REsp 440653/PR, Quarta Turma, Min. Rel. Barros 

Monteiro, J. 17.9.2002, DJ 17.3.2003, p. 237) Efetivamente, constitui ônus 

do autor da demanda 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 na inicial. À guisa de ilustração, a empresa ré em sua peça 

tardia assevera que discorda dos valores opostos nos documentos, não 

negando a contratação dos serviços, limitando-se a argumentar que, os 

valores são diversos do alegado na petição inicial. Contudo, não se 

desincumbiu do ônus que sobre si recai de comprovar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado, nos termos do 

artigo 373, II, Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em 

debate. Assim, é de rigor a aplicação dos efeitos da preclusão temporal, 

constituindo-se o título executivo judicial em favor do autor, nos termos 

requeridos na petição inicial. 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 

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 BANCO DO BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado em 

desfavor de CRIART TELAS LTDA-ME, CATARINA CHAGA NOGUEIRA e 

CLAUDIO DUQUE NOGUEIRA, com qualificação nos autos, para condenar 

os réus no pagamento da importância de R$ 164.010,90 (cento e sessenta 

e quatro mil, dez reais, noventa centavos), 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 10% (dez 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., 15 de abril de 2020.- Dr. Luiz 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004901-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA RESENDE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIVELINO LUCIO DE RESENDE OAB - MT7147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

ELIANE ANTUNES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-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 

manifestar-se acerca da Exceção de pré-executividade de ID retro, 

requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006571-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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DANILO BARBOSA TASCA PORTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006571-80.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: DANILO BARBOSA TASCA PORTO EXECUTADO: RODRIGO 

SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos documentação atualizada, 

a fim de comprovar sua atual condição financeira noticiada na espécie, eis 

que os documentos acostados não se prestam ao 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008457-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON MARTINS RIBEIRO (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:

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008457-22.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDERSON MARTINS RIBEIRO REQUERIDO: CAROLINA 

VEICULOS LTDA 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002946-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KHETLEN DAIANE MARTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENILDA PEREIRA DO LAGO OAB - MT23616/O (ADVOGADO(A))

SAMARA DALLA COSTA ALVES OAB - MT19974/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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002946-77.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): KHETLEN DAIANE MARTIN REU: OI S.A Vistos etc. Intime-se, 

pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC). 

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000686-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO BATISTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE ALVARENGA DUARTE (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000686-22.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): AGNALDO BATISTA SILVA REU: JESSE ALVARENGA 

DUARTE Vistos etc. Tendo em vista o petitório retro, determino seja 

procedida a busca do endereço da parte requerida junto ao INFOJUD. Com 

as informações, intime-se a parte requente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerer o que entender de direito. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010126-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLINA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO GENTIL DA SILVA (REU)

MARCOS R COSTA CAVALCANTE & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010126-13.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): PETROLINA GONCALVES DA SILVA REU: RILDO GENTIL DA 

SILVA, MARCOS R COSTA CAVALCANTE & CIA LTDA - ME Vistos etc. 

Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço da parte requerida junto ao INFOJUD. Com as informações, 

intime-se a parte requente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003798-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANAITA TEIXEIRA RIOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003798-04.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: ANAITA 

TEIXEIRA RIOS - ME Vistos etc. Tendo em vista o petitório retro, determino 

seja procedida a busca do endereço da parte requerida junto ao INFOJUD. 

Com as informações, intime-se a parte requente para, no prazo de 10 

(dez) dias, requerer o que entender de direito. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010341-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. DE MORAES MARQUES FILHO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA LOPES DA SILVA SCHENATTO (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010341-52.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): S. P. DE MORAES MARQUES FILHO - ME REU: LUCIANA 

APARECIDA LOPES DA SILVA SCHENATTO Vistos etc. Tendo em vista o 

petitório retro, determino seja procedida a busca do endereço da parte 

requerida junto ao INFOJUD. Com as informações, intime-se a parte 

requente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000232-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMALIA ALVES DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000232-42.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: AMALIA ALVES DE 

JESUS Vistos etc. Tendo em vista o petitório retro, determino seja 

procedida a busca do endereço da parte executada junto ao INFOJUD. 

Com as informações, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, requerer o que entender de direito. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000440-31.2016.8.11.0003

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:

ANTONIO MIGUEL PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000440-31.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: ANTONIO MIGUEL 

PEREIRA Vistos etc. Tendo em vista o petitório retro, determino seja 

procedida a busca do endereço da parte executada junto ao INFOJUD. 

Com as informações, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, requerer o que entender de direito. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000267-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA ANTONIA CARNAIBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000267-70.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARILDA ANTONIA CARNAIBA REU: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, para apreciação do recurso de apelação interposto no ID 

25571957, consignando as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do 

CPC[1]). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] § 3º Após as formalidades previstas 

nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 

independentemente de juízo de admissibilidade.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005760-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABDO ALECSANDRO AFONSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS OAB - MT4112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 

MULTISETORIAL (REU)

CAPITALIZE FOMENTO COMERCIAL LTDA (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REU)

BANCO NOSSA CAIXA S.A. (REU)

MULTIFINANCE (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

A MASCHIETTO & CIA LTDA (REU)

BAY FOMENTO COMERCIAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005760-28.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ABDO ALECSANDRO AFONSO REU: A MASCHIETTO & CIA 

LTDA, BANCO NOSSA CAIXA S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ITAU 

UNIBANCO S/A, BAY FOMENTO COMERCIAL LTDA, CAPITALIZE 

FOMENTO COMERCIAL LTDA, BANCO BRADESCO, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - MULTISETORIAL, MULTIFINANCE Vistos etc. Tendo em 

vista a certidão encartada no ID 30434906, intime-se, pessoalmente, a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC). Decorrido o prazo 

assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008976-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA DA SILVA NEGRAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008976-26.2019.8.11.0003. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NAYARA DA SILVA NEGRAO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Tendo 

em vista a certidão encartada no ID 30440646, intime-se, pessoalmente, a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC). Decorrido o prazo 

assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003083-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE HELICA DA SILVA ICHI OAB - MT24523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILI S/A (REU)

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO ALCI OLIVEIRA PADILHA OAB - PR19148 (ADVOGADO(A))

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003083-88.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): R. BALKE & BALKE LTDA - ME REU: MILI S/A, PIZZOLATTO & 

FALK LTDA - EPP Vistos etc. Tendo em vista a certidão encartada no ID 

30487580, intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 

485, III, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005263-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005263-14.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE DELGADO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos etc. Tendo em vista a certidão encartada no ID 30541924, intime-se, 

pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC). 

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010566-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIERME DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010566-09.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EXECUTADO: 

JULIERME DE FREITAS Vistos etc. Tendo em vista a certidão encartada no 

ID 30546694, intime-se, pessoalmente, a parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção 

(artigo 485, III, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007613-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEICE JOSE DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

11010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007613-72.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

REU: CLEICE JOSE DA SILVA Vistos etc. Tendo em vista a certidão 

encartada no ID 30596472, intime-se, pessoalmente, a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de 

extinção (artigo 485, III, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, o que 

deverá ser certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003753-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO P. RINALDI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003753-29.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: SERGIO P. RINALDI & CIA LTDA - ME REQUERIDO: BB 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Vistos etc. Tendo em vista a 

certidão encartada no ID 30032990, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC). Decorrido o prazo 

assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004960-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FRANCO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RACHID & RACHID LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004960-29.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): GERALDO FRANCO DE CARVALHO REU: RACHID & RACHID 

LTDA - ME Vistos etc. Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de 

extinção (artigo 485, III, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, o que 

deverá ser certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007665-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO OAB - GO31267 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007665-34.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP REU: 

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS Vistos 

etc. Tendo em vista a certidão encartada no ID 30857401, intime-se, 

pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC). 

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001343-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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KAROLINE GONALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALMEIDA OAB - MT15568/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: 1001343-61.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): KAROLINE GONALVES DE ARRUDA REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. Tendo em vista a certidão encartada no ID 31249562, 

intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, 

CPC). Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007332-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE FATIMA DE MELO QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007332-19.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MILENE FATIMA DE MELO QUEIROZ EXECUTADO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS 

NATANIEL WANZELER Vistos etc. Tendo em vista a certidão encartada no 

ID 31228611, intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 

485, III, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009725-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EGBERTO LOIOLA LIMA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo: 1009725-77.2018.8.11.0003. AUTOR(A): 

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME REU: EGBERTO LOIOLA LIMA 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR 

INEXECUÇÃO VOLUNTÁRIA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

E PERDAS E DANOS proposta por IMOBILIÁRIA CONTINENTAL LTDA em 

face do ESPÓLIO DE EGBERTO LOIOLA LIMA. Tendo em vista as novas 

informações trazidas aos autos, passo a reanalisar o pleito de 

reintegração. Em suma, informa o autor que, em 05/2004, entabulou 

Contrato de Compra e Venda do imóvel objeto da discussão com a pessoa 

de DAMIÃO TOMÉ DOS SANTOS, havendo transmissão, ainda em 2004, 

do referido instrumento à pessoa de EGBERTO LOIOLA LIMA. Pontua o 

autor que em momento algum referido contrato fora registrado e/ou 

averbado à margem da matrícula n. 121.007, permanecendo então a 

autora como legítima proprietária (ID. 15991065). Relata que, pactuada a 

venda do imóvel de modo parcelado, desde o ano de 2005, EGBERTO 

LOIOLA LIMA deixou de quitar com o devido, estando em local incerto e 

não sabido, havendo a informação, por terceiros, de que veio a falecer. 

Assevera que as tentativas de localização do espólio de EGBERTO 

LOIOLA LIMA restaram inviabilizadas. Em diligencia ao local do imóvel, 

certificou o Sr. Meirinho (ID. 19960003 - Pág. 1), que uma pessoa 

denominada JULIANA estaria residindo no imóvel litigioso, este de 

propriedade do autor e sem seu consentimento. Pois bem. A ação de 

reintegração de posse é o remédio judicial posto à disposição do 

possuidor que se vê esbulhado, perdendo a sua posse, por ato abusivo 

de terceiro. Reintegrar significa restabelecer alguém na posse de um bem 

do qual tenha sido injustamente despojado. Tendo em vista que, apesar da 

pactuação negocial de compra e venda, o comprador não deu quitação ao 

negócio e está em local incerto e não sabido, bem como que não houve 

até o presente momento transferência do bem imóvel, detendo o autor o 

título de propriedade, não se está aqui a discutir a reintegração da posse 

ao autor, mas sim a reivindicação da coisa da qual o proprietário foi 

desapossado. Aduz a doutrina: “O que se busca com a reivindicatio é a 

restituição da coisa, da qual o proprietário foi desapossado. A causa de 

pedir apoia-se no art. 1.228, caput, parte final, do Código civil, e no 

esbulho sofrido. Tem por fundamento o direito de sequela, que é atributo 

dos direitos reais, e que se concretiza pelo poder de seguir a coisa onde 

quer que esteja.”[1] Em síntese, a demanda reivindicatória funda-se em 

permissivo legal ao proprietário para que este retome o bem imóvel do 

poder de terceiro que injustamente o detenha ou possua. Fato é que, de 

acordo com a atual jurisprudência, entende-se pela impossibilidade de 

aplicação do princípio da fungibilidade entre ações de reintegração de 

posse e reivindicatórias, justamente pelo fato de o fundamento do pedido 

ser diverso, o que, todavia, não obsta o direito de se ingressar com a 

ação adequada. Nesse sentido: Apelação. Reintegração de posse. 

Ausência dos requisitos do artigo 927 do CPC. O CPC/73 determina que o 

possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho, se 

provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, bem 

como a perda da posse. Inexistência da prova da posse anterior. O 

apelante informa que o imóvel se encontrava fechado e desocupado 

desde abril de 2008. Também não há comprovação de quando 

efetivamente ocorreu o esbulho A ação possessória é fundada numa 

situação de fato, cabendo provar que estava na posse direta do imóvel 

que lhe foi arrebatado. A ação reivindicatória se funda na propriedade, 

devendo ser provado, através de Certidão do Registro de Imóveis, a 

propriedade do bem. Daí, se o proprietário possui o domínio e a certidão de 

registro, mas não tem a posse do imóvel, não se admite demanda 

possessório. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso a que 

se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00243102120128190204 RIO DE 

JANEIRO BANGU REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: FERDINALDO DO 

NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/10/2016, DÉCIMA NONA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2016). (Destacamos). APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMANDANTE QUE NÃO 

DEMONSTRA QUALQUER INDÍCIO DE POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL 

OBJETO DA LIDE. NATUREZA POSSESSÓRIA INVIABILIZADA. CASO QUE 

SE AJUSTA ÀS AÇÕES PETITÓRIAS (REIVINDICATÓRIA OU DE IMISSÃO 

NA POSSE). INEXISTÊNCIA DE FUNGIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS 

POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 554, CAPUT, DO 

CPC/15. PRECEDENTE DESTA CORTE. SENTENÇA INALTERADA. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNÂNIME. (TJ-SE - AC: 

00001098720168250064, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de 

Julgamento: 15/10/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL). (Destacamos). 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 927 DO CPC, TAMPOUCO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE 

ANTERIOR. ÔNUS QUE INCUMBIA AO DEMANDANTE, A TEOR DO 

DISPOSTO NOS ARTIGOS 333, I E 927, CAPUT, DO CPC. ALEGAÇÃO DE 

PROPRIEDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. 

PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INVIÁVEL. FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REIVINDICATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "É dever do 

autor da ação possessória comprovar a efetiva posse anterior do bem em 

litígio, sob pena de improcedência do pleito reintegratório, não lhe sendo 

permitido fundamentar seu pedido exclusivamente em direito de 

propriedade, visto que a via processual adequada para tanto é a ação 

reivindicatória." (TJ-SC - AC: 20110348825 SC 2011.034882-5 (Acórdão), 

Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 23/07/2014, 
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Primeira Câmara de Direito Civil Julgado). (Destacamos). DIREITO CIVIL E 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA POR 

POSSUIDOR. I - O pedido reivindicatório é conferido ao proprietário 

despido da posse contra o possuidor despido da propriedade, o que não 

ocorre no presente caso, sendo inviável a aplicação do instituto da 

fungibilidade em relação a tais demandas, a considerar a natureza jurídica 

diversa dos interesses - demanda possessória (reivindicatória) e 

demanda dominial (usucapião). II - Recurso desprovido. (TRF-3 - ApCiv: 

00000317720154036142 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 04/06/2019, SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/06/2019). (Destacamos). 

Diante do entendimento profligado nos julgados acima, que se amoldam 

perfeitamente ao caso sub judice, resta evidente que a pretensão autoral 

não se adequa à via eleita. ISTO POSTO, pelas razões já expendidas e a 

teor dos arts. 9º[2] e 10[3] do CPC, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se requerendo o que de direito. 

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

SANTO JUIZ DE DIREITO [1] GOMES, Orlando, apud VIANA, Marco Aurelio 

S. Da Ação Reivindicatória. São Paulo: Saraiva, pág. 18, 1986. [2] Art. 9º 

Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida. [3] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013402-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCA CAMINHOES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA OAB - MT18287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013402-81.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FLORENCA CAMINHOES S/A REQUERIDO: PPER FRETES E 

TRANSPORTES LTDA Vistos etc. 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 

25471701 para o dia 16 de SETEMBRO de 2020, às 16h30min. 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;

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004530-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDERVAL ANTONIO RODRIGUES (REU)

MARCIA DE SOUZA CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANA ALVES ATHAIDE OAB - MT11382-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004530-48.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDERSON RODRIGUES DA SILVA REU: EDERVAL ANTONIO 

RODRIGUES, MARCIA DE SOUZA CARVALHO Vistos etc. Cuida-se de 

ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por 

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA em face de ESPÓLIO DE GUSTAVO 

CARVALHO RODRIGUES e OUTROS, todos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Citados os requeridos 

ofertaram contestação, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva (ID 

10563353). A impugnação a contestação aportou no ID 10973209. Pois 

bem. Tentada a conciliação entre as partes a mesma restou infrutífera (ID 

10265635), 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 15:30 horas. Intimem-se 

as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos 

moldes do art. 455 do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013051-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DE SOUSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013051-11.2019.8.11.0003. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VIVO S.A. Vistos etc. Cuida-se de ação 

anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização 

por danos morais movida por RAIMUNDO NONATO DE SOUSA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na exordial. Postula o requerente pela concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça. Pois bem. O preceito constitucional do 

livre acesso à justiça tem a finalidade de permitir que o cidadão possa 

requerer manifestação do Poder Judiciário sem que sua renda seja 

diminuída, uma vez que já tem a necessidade de arcar com os custos de 

habitação, transporte, alimentação, lazer, vestuário, remédios, ensino e 

saúde. Consignam, assim, o art. 98, caput, c/c art. 99, §§ 2º e 3º do 

Código de Processo Civil: “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. Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2º O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3.º 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Sobre o tema, ressalto a lição 

doutrinária[1] “2. Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao 

benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos 

para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” 

(art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem 

tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. (...). A 

gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à 

justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha 

que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se 

desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o 

processo.” Com efeito, in casu, tenho que o requerente não demonstrou 

não ter condições de arcar com as custas processuais. Frisa-se que a 

simples declaração de hipossuficiência deve ser conjugada em uma 

interpretação sistemática, considerando a superveniência da Constituição 

da República de 1988, quando, conclui-se pela necessidade de 

comprovação de "insuficiência de recursos", conforme dispõe o inciso 

LXXIV do artigo 5º da Carta Magna. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. I - Para que a parte 
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faça jus aos benefícios da gratuidade da justiça deve apresentar 

documentos idôneos que comprovem que ela não tem condições de arcar 

com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. II - Negou-se provimento 

a o  r e c u r s o . ”  ( T J - D F  0 7 1 6 9 0 3 3 9 2 0 1 9 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0716903-39.2019.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 

13/11/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

02/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (negritamos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA NECESSIDADE. O instituto da AJG se destina a deferir a 

benesse legal àqueles que efetivamente não têm condições de arcar com 

as custas processuais, sem comprometimento do próprio sustento, a fim 

de lhes possibilitar o acesso à Justiça. Uma vez indeferido o benefício, 

incumbe ao postulante provar, inequivocamente, a condição de pobreza 

e/ou de necessidade firmada quando do requerimento do benefício. Ante a 

ausência de provas, resta indeferido o benefício NEGARAM PROVIMENTO 

AO RECURSO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70077334068 RS, Relator: Ergio 

Roque Menine, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2018). 

(ressaltamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

COMPROMETIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS. NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 

70079620985 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 02/04/2019). (destacamos) Contudo, em que pese as alegações do 

requerente, o mesmo deixou demonstrar a hipossuficiência alegada, 

embora regularmente intimado. Assim, em razão da falta de comprovação 

de situação financeira desfavorável ou circunstância específica que 

possa comprometer sobremaneira a subsistência do autor e de sua 

família, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 

Com essas considerações, INDEFIRO a concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça. Por conseguinte, intime-se a parte autora, na pessoa 

de seu advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito (art. 290, CPC). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO 

[1] Breves comentários do código de processo civil [livro eletrônico] / 

Teresa Arruda Alvim Wambier...[et. alli], coordenadores – 1 ed. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001639-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO AVELINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MELO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001639-83.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): CICERO AVELINO DA SILVA REU: MELO DA SILVA & CIA 

LTDA - EPP Vistos etc. Cuida-se ação de indenização por danos morais e 

materiais ajuizada por CICERO AVELINO DA SILVA em face MELO DA 

SILVA & SANTOS LTDA EPP, ambos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Após certo trâmite 

processual, as partes noticiaram a autocomposição dos litigantes, 

requerendo sua homologação e extinção do feito (ID 23779395). É o 

sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID 23779395), 

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: 1001183-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANTUNES DA SILVA OAB - MT13445-E (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: 1001183-36.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SONIA MARIA ANTUNES DA SILVA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. SÔNIA MARIA 

ANTUNES DA SILVA, 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 6/137359-6, e que, em 18/12/2018, recebera para pagamento fatura no 

importe de R$ 16.312,21 (Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Vinte 

e Um Centavos), referente à “SET/18” (setembro/2018), com vencimento 

para o dia 28/12/2018, constando um “Consumo em kWh Recuperado” de 

“18.369,000” Aduz que, por meio se seu representante, fora a autora 

informada de que o importe corresponderia à recuperação de consumo 

apurada pelo “Termo de Ocorrência n.º 655711”, bem como recebera 

“CARTA AO CLIENTE – 2ª VIA”., oportunidade em que tomara ciência 

acerca da inspeção em sua residência, que constatou suposta 

irregularidade no medidor. Alega que o débito fora desmembrado em duas 

faturas/cobranças, uma no importe de R$1.507,29 (um mil e quinhentos e 

sete reais e vinte e nove centavos) com vencimento em 23/01/2019 e 

outra no valor de R$14.804,92 (quatorze mil e oitocentos e quatro reais e 

noventa e dois centavos) com vencimento em 23/02/2019. 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 e de proceder com cobranças em relação aos 

débitos informados, o que restou DEFERIDO EM PARTE no ID. 17908984. 

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. 

Devidamente citada, a requerida apresentou Contestação no ID. 18586368, 

aduzindo, 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. 19470851), a 

autora rebateu as alegações da requerida e reiterou os pedidos iniciais. 

Instadas a manifestarem-se acerca da produção de provas, a requerida 

pugnou por prova pericial indireta (ID. 22333865), ao passo que a autora 

postulou pelo julgamento antecipado da lide no ID. 22611411. 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); 
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“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. 22333865, passando à sua análise. O cerne da controvérsia cinge-se 

a exigibilidade do débito de R$ 16.312,21 (Dezesseis Mil e Trezentos e 

Doze Reais e Vinte e Um Centavos), constante da fatura de ID. 17902885 - 

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. 18586368 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 21/08/2018, 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 655711 (ID. 18586371). Narra a requerida que, 

após adotar o procedimento padrão, revisou o quantum energético não 

aferido no período de 01/2016 a 08/2018, 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$ 16.312,21 

(Dezesseis Mil e Trezentos e Doze Reais e Vinte e Um 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. 18586369 - 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. 18586369 - Pág. 2) e diversas 

fotografias atestando a ocorrência de DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE 

ENTRADA no medidor de energia de titularidade da autora, conforme ID. 

18586370. 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 18586369 - Pág. 2, 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. 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. 17908984. Ante a sucumbência da autora, CONDENO-A ao pagamento 

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

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

artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto 

no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG. Preclusas as vias 

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

C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003397-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003397-68.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): RICARDO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. RICARDO DA SILVA, manejou a presente 

ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório - DPVAT em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

qualificados, alegando que no dia 01/12/2016, sofreu acidente de trânsito 

e que, por isso, teria direito ao recebimento de indenização do seguro 

obrigatório no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sem prejuízo das verbas de sucumbência, relativos às suas sequelas 

permanentes. Com a inicial vieram documentos. Em audiência conciliatória, 

as partes concordaram com o laudo pericial apresentado, embora não 

tenha havido acordo (ID 8782601). Contestação apresentada no ID 

8847985, alegando a parte requerida, preliminarmente, a necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a inépcia da inicial por falta 

de pedido administrativo anterior, pugnando ao final pela improcedência da 

demanda, acostando documentos. O autor apresentou impugnação no ID 

9255196. Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de 
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provas, a parte autora manifestou desinteresse (ID 16677174) e a parte ré 

pugnou pela produção de prova oral (ID 16904878). Cópia do requerimento 

administrativo apresentado pela parte autora no ID 22370352. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. De proêmio, 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. 16904878, passando à sua análise. Em que pese há alegação 

preliminar pela parte requerida de ausência de interesse de agir ante a 

falta de pedido administrativo prévio, não merece maiores delongas, tendo 

em vista o referido pedido restou comprovado nos autos no ID. 22370352. 

Ademais, passo a análise da preliminar de necessidade de substituição do 

polo passivo da presente demanda arguida pela parte requerida em sede 

de contestação. A preliminar suscitada não merece guarida, posto que 

qualquer seguradora integrante do consórcio estabelecido pela Lei nº 

6.194/74 tem legitimidade para figurar no polo passivo nas demandas de 

cobrança de seguro obrigatório como a presente, conforme apontam os 

seguintes arestos: “EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR - CERCEAMENTO DE DEFESA - DESCABIMENTO - 

PRELIMINARES REJEITADAS - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO 

PROVIDO. A indenização do seguro DPVAT pode ser requerida junto a 

qualquer Seguradora, desde que esteja coligada ao sistema, por força do 

artigo 7º da Lei nº 6.194/74, que estabelece que todas as sociedades 

seguradoras são obrigadas no pagamento do seguro obrigatório e 

possuem o direito de haver regressivamente do proprietário do veículo o 

valor que desembolsar. Se não existe nos autos qualquer recibo ou 

quitação relativa à indenização paga à autora no administrativo pela ITAÚ 

SEGUROS S/A, não há que se falar em ausência de interesse de agir da 

apelada. Se o pedido da apelante não foi formulado no momento oportuno, 

ou seja, na audiência de conciliação, ocorreu a preclusão, não havendo 

que se falar em cerceamento de defesa. Se não houve o transcurso de 

mais de 10 anos (metade do prazo anteriormente estabelecido pelo Código 

Civil de 1916) do sinistro que vitimou o companheiro da apelada até a 

entrada em vigor do Novo Codex, encontra-se prescrito o direito da 

apelada em pleitear a indenização do seguro DPVAT pelo acidente 

ocorrido em 28/04/2000.”[1] (destacamos) “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA E ILEGITIMIDADE ATIVA - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA - DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS - 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A jurisprudência pátria já 

pacificou entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera 

no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, 

caput da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Sendo 

a convivente apontada como única beneficiária do seguro, é dela o direito 

de perceber a verba securitária, porque tal direito não se submete à 

partilha por herança. A aplicação dos honorários advocatícios no teto de 

20% do valor da condenação obedeceu aos critérios estabelecidos no 

artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil A correção monetária deve 

incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 

43 do STJ.”[2] (grifo nosso) “Tribunal de Justiça de São Paulo 188 Agravo 

de Instrumento 992090791656 (1292160700) Relator: Vianna Cotrim 

Comarca: Franca Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado Data de 

Julgamento: 23/09/2009 Data de Publicação: 17/10/2009 Ementa: 1. 

Acidente de veículo Seguro obrigatório (DPVAT) Cobrança - Substituição 

da ré pela Seguradora Líder - Impossibilidade Legitimidade passiva de 

qualquer integrante do consórcio (Lei 6.194/74, art. 7o). 2. Inversão do 

ônus da prova não impugnado - Facilitação da defesa que inclui a 

transferência da responsabilidade pelas despesas. 3. Honorários periciais 

- Valor arbitrado compatível com o trabalho a ser desempenhado - Agravo 

improvido.” (grifamos) Iluminado por tais orientações pretorianas, INDEFIRO 

o pedido de alteração subjetiva da lide apresentado pela parte requerida. 

Tendo em vista que não há mais questões preambulares a serem 

apreciadas e não havendo nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, 

passo à análise do mérito. Compulsando os autos vislumbro que o 

acidente de trânsito ocorrido em 01/12/2016 (ID. 7358809), que resultou 

em sequela definitiva e permanente decorrente de fratura de tornozelo 

direito, restou evidenciado nos autos pelos documentos acostados e pelo 

Boletim de Ocorrência. Ademais, devemos observar a Lei nº 6.194/74, que 

dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, em seu art. 3º, que estabelece os 

danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT, senão vejamos: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). I - R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso 

de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)” (ressaltamos) § 1o 

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). I - quando se tratar 

de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). Neste contexto, calha registrar que em situações como a analisada 

nos autos a jurisprudência tem assim se manifestado: “COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO 

SOB A ÉGIDE DA LEI N. 11.945/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE 

DEVE SER ARBITRADA EM VALOR PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO 

DANO, NA CONFORMIDADE DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO § 1º DO 

ART. 3º DA LEI 6.194/74. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO A RESPEITO DO 

GRAU DA INCAPACITAÇÃO DO SEGURADO (AMPUTAÇÃO A NÍVEL DA 

FALANGE MÉDIA DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA). 

ENQUADRAMENTO NA TABELA DE GRADUAÇÃO ANEXA À LEI N. 

6.194/1974. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$ 1.350,00. CÁLCULO 

DA VERBA EQUIVOCADAMENTE EFETUADO PELA SENTENÇA. 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NO VALOR DE R$ 675,00. 

COMPLEMENTAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE. 
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PLEITO INICIAL ACOLHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 

RECURSO PROVIDO. (TJSC. Apel.Cív. nº 20130178475SC2013.017847-5, 

Relator: Eládio Torret Rocha, Data de Julgamento: 26/06/2013, Quarta 

Câmara de Direito Civil).” (grifo nosso) “COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO SOB A 

ÉGIDE DA LEI N. 11.945/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE 

DEVE SER ARBITRADA EM VALOR PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO 

DANO, NA CONFORMIDADE DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO § 1º DO 

ART. 3º DA LEI 6.194/74. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO A RESPEITO DO 

GRAU DA INCAPACITAÇÃO DO SEGURADO (AMPUTAÇÃO A NÍVEL DA 

FALANGE MÉDIA DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA). 

ENQUADRAMENTO NA TABELA DE GRADUAÇÃO ANEXA À LEI N. 

6.194/1974. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$ 1.350,00. CÁLCULO 

DA VERBA EQUIVOCADAMENTE EFETUADO PELA SENTENÇA. 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NO VALOR DE R$ 675,00. 

COMPLEMENTAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE. 

PLEITO INICIAL ACOLHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 

RECURSO PROVIDO. (TJSC. Apel.Cív. nº 20130178475SC2013.017847-5, 

Relator: Eládio Torret Rocha, Data de Julgamento: 26/06/2013, Quarta 

Câmara de Direito Civil).” (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA. PAGAMENTO PROPORCIONAL. TABELA. LEI 

11.945/2009. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. - Quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, em primeiro plano deve-se proceder ao 

enquadramento da perda anatômica e funcional, conforme critério previsto 

no artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei n.º 6.194/74. - Em seguida, deve-se fazer 

a redução proporcional da indenização, "que corresponderá a 75% 

(setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% 

(cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco 

por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual 

de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais" (artigo 3º, § 

1º, inciso II, in fine). - Pelo que se entende do comando de tal disposição, 

as reduções proporcionais decorrem da incompletude da repercussão 

apurada. - Como o legislador indica quatro níveis de classificação (intensa, 

média, leve e sequelas residuais), faz-se necessária a apuração do grau 

de repercussão do dano corporal segmentar. (TJMG - Processo: AC 

10105130103630001 MG Relator(a): Luiz Carlos Gomes da Mata 

Julgamento: 31/07/2014 Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA 

CÍVEL Publicação: 08/08/2014).” (grifo nosso). Destarte, tendo o acidente 

em questão acarretado sequelas definitivas no requerente, o montante a 

ser indenizado in casu é o referente a 75% (grau de debilidade do 

tornozelo direito apurado em perícia – 8782601 - Pág. 4) de 25% (Perda 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo), do valor 

máximo de R$ 13.500,00 indenizável pela nº Lei 6.194/74, ou seja, R$ 

2.531,25. Por fim, no que concerne ao termo inicial da correção monetária 

e dos juros em ações desta estirpe, confira-se o aresto abaixo: “CIVIL E 

PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). RECURSO ESPECIAL. 

NULIDADE DO ACÓRDÃO. CPC, ART. 535. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE 

CAUSADO POR TRATOR. COBERTURA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

SÚMULA N. 43/STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS 

MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I. Quando resolvidas todas as 

questões devolvidas ao órgão jurisdicional, o julgamento em sentido 

diverso do pretendido pela parte não induz nulidade. II. Os sinistros que 

envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres 

estão cobertos pelo DPVAT. III. Não labora ex officio, ultra petita ou em 

infringência ao princípio da ne reformatio in pejus o acórdão que, nas 

instâncias ordinárias, disciplina a incidência dos juros moratórios e da 

correção monetária, independentemente de pedido específico das partes. 

IV. "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do 

efetivo prejuízo" - Súmula n. 43/STJ. V. No caso de ilícito contratual, 

situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação. VI. 

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente 

provido. (STJ. REsp nº 665282, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, Data de Julgamento: 20/11/2008, QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 15/12/2008).” (destacamos) Diante do exposto e 

considerando o que mais dos autos consta, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

o fim de condenar a parte requerida ao pagamento da importância de 

R$2.531,25, corrigida monetariamente, desde a data do sinistro enfocado, 

e acrescida de juros de mora, fixados em 1% ao mês, a partir da citação, 

nos termos dos artigos 405 e 406, do Código Civil. Em face da 

sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 20% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, 

verbas que deverão rateadas entre as partes na proporção de 50% 

(cinquenta por cento), cuja exigibilidade de tal verba em relação à autora, 

fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, eis que beneficiário da AJG (ID 

8056163). Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso. Número do Protocolo: 27143. Data de Julgamento: 31/03/2010. 

Magistrado: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes. [2] Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso. Número do Protocolo: 76224. Data de Julgamento: 

06/04/2010. Magistrado: Des. Orlando de Almeida Perri.
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Processo Número: 1003285-65.2018.8.11.0003
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VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003285-65.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUZIMAR DOS REIS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. LUZIMAR DOS 

REIS moveu a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c antecipação de tutela em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos 

qualificadas nos autos, alegando, em suma, que teve seu nome 

indevidamente negativado, por isso pugna pela indenização por danos 

morais, sem prejuízo das verbas de sucumbência, juntando ainda os 

documentos. No despacho inicial foi deferido o pedido de antecipação de 

tutela (ID 13042819). Realizada audiência de conciliação infrutífera (ID 

14262712). A requerida contestou a ação (ID. 14627964), aduzindo, em 

suma, que a fatura emitida é legal, 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. Instada a parte autora a impugnar a contestação, 

atendeu ao chamado (ID 16899858). As partes manifestaram desinteresse 

na produção de provas orais (ID 22121907 e 22440111). É o relatório. 

Fundamento e decido. Em face da ausência de questões instrumentais a 

serem enfrentadas neste processo, passo ao julgamento do mérito da lide. 

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia encetada na liça 

cinge-se na regularidade da quitação da fatura com vencimento em 

02/02/2018 no valor de R$ 19,53 (ID 13027732). Dessa forma, em detida 

análise dos fatos e documentos acostados nos autos, verifico que a parte 

autora não logrou êxito em comprovar a quitação da referida fatura, uma 

vez que os números do código de barras do boleto são divergentes dos 

constantes no comprovante de pagamento, sendo que os números 

constantes no boleto são 83610000001-4 95530014000-6 25149062018-3 

01100007019-0 (ID 13027732) e no comprovante constam 836000000015 

955300140006 251409620183 011100070199 (ID 13027732), bem como, 

não restou evidenciado na liça que a instituição bancária recebedora do 

pagamento teria repassado o referido valor a parte requerida. Neste 

diapasão, calha a fiveleta trazer à baila o entendimento jurisprudencial 

dominante sobre o tema, in verbis: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA 

DÍVIDA. DIVERGÊNCIA NO CÓDIGO DE BARRAS ENTRE O RECIBO E O 

BOLETO. 1 - ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O 

DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995 E ARTS. 12, INCISO IX, 98 E 99 

DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, 

REGULAR E TEMPESTIVO. 2 - NÃO OBSTANTE A ALEGAÇÃO DE 

PAGAMENTO, O CÓDIGO ELETRÔNICO DO RECIBO DE FL. 10 DIVERGE DO 
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BOLETO GERADO PARA O PAGAMENTO. DE OUTRA PARTE, NÃO HÁ 

NENHUM DOCUMENTO QUE DEMONSTRE QUE A PRESTAÇÃO VENCIDA 

EM 10/02/2012 FOI PAGA. ASSIM, É DEVIDA A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 3 - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E SEM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍC IOS.  (TJ -DF  -  ACJ :  2 0 1 2 1 0 1 0 0 5 7 4 2 3  D F 

0005742-87.2012.8.07.0010, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 11/06/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF)” (grifamos) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. 

CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ERRO QUANTO AO PAGAMENTO DA 33ª 

PARCELA. UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DA 34ª PARCELA. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO 

PAGAMENTO DA PARCELA QUE MOTIVOU A INSCRIÇÃO NO SERASA. 

INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DESACOLHIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO 

PELO ERRO COMETIDO, EXCLUSIVAMENTE, PELA DEMANDANTE. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Tendo em vista a prova do erro no 

pagamento do carnê, cometido exclusivamente pela demandante, a qual 

utilizou para pagamento da 33ª parcela o boleto correspondente à 34ª 

parcela, o que impossibilitou a identificação do pagamento e levou à 

inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, resta 

mantida a sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos 

morais, diante da ausência de ilícito cometido pelo demandado. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70057951899, Décima Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado 

em 13/03/2014) (TJ-RS - AC: 70057951899 RS , Relator: Lúcia de Castro 

Boller, Data de Julgamento: 13/03/2014, Décima Terceira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/03/2014)” (destacamos) 

Portanto, improcede a pretensão para se declarar a inexistência do débito. 

Outrossim, se é regular a dívida (vencida e não paga) inscrita nos órgãos 

de proteção ao crédito, age o credor apenas no exercício regular de 

direito, não podendo ser condenado ao pagamento da indenização, senão 

vejamos: “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

INSCRIÇÃO NO SPC - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PROVA 

BASTANTE DA DÍVIDA 1 A responsabilidade civil das prestadoras de 

serviço público é de natureza objetiva, ou seja, prescinde da configuração 

da culpa, bastando ao lesado comprovar a conduta irregular, o dano 

experimentado e o nexo de causalidade entre ambos. O ofensor, por seu 

turno, somente se exime do dever de indenizar se comprovar a 

inexistência do nexo causal, a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 

2 Havendo prova suficiente nos autos da regularidade da dívida, não há 

falar em dano moral em decorrência da inscrição negativa em cadastro 

restritivo de crédito.” (TJ-SC - AC: 828289 SC 2010.082828-9, Relator: 

Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 29/03/2011, Terceira Câmara de 

Direito Público). (destaque nosso). Destarte, a improcedência deste pedido 

é medida que se impõe, até porque não restou evidenciada no feito que ela 

tenha sofrido prejuízo de tal estirpe na situação analisada nos autos. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

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

Civil, tornando, por conseguinte, sem efeito a decisão de ID 13042819. 

Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das 

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

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

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

artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG (ID 13042819). 

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005648-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAURO BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005648-25.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: OSMAURO BRANCO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por OSMAURO BRANCO, em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente 

qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que é titular da UC n. 

6/7066441-3 e que recebeu a fatura do mês de fevereiro de 2016, no 

valor de R$ 399,91. Aduz que foi surpreendido com a cobrança 

supramencionada em valor bem acima de seu consumo, que afirma 

constituir cobrança excessiva. Requer, que seja deferida a antecipação 

de tutela para determinar que a requerida não suspenda a energia elétrica 

da unidade consumidora de sua responsabilidade, bem como, se abstenha 

de inserir o nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito. 

Pugna ainda a procedência dos pedidos iniciais para declarar a 

inexistência da fatura encimada e condenar a requerida ao pagamento da 

indenização por danos morais, bem como, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios. Instruiu a peça vestibular com documentos. A 

liminar foi deferida no ID. 14292827. Realização da audiência de 

conciliação restou infrutífera (ID. 15882027). Devidamente citada, a 

requerida contestou a ação (ID. 16104086), alegando, preliminarmente, 

carência de ação por falta de interesse de agir, e, no mérito, que a UC do 

autor está localizada na zona rural, por isso a leitura de consumo é 

realizada de forma plurimensal, que esse procedimento se constitui critério 

legítimo de faturamento utilizado pelas concessionárias de energia elétrica, 

nos termos dos artigos 85, 86 e 89, da Resolução 414/2010/ANEEL, 

portanto, referida fatura é legitima e deriva de consumo de energia elétrica 

efetivamente havido no local. Argumenta sobre a possibilidade e legalidade 

de se proceder com a suspensão do fornecimento de energia elétrica no 

caso em comento, bem como sobre a inexistência de dano moral, a 

inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, pugnando para que a ação 

seja julgada totalmente improcedente, juntando ainda documentos. Em 

sede de impugnação (ID. 17114418) o autor rebateu as alegações da 

requerida e reiterou o pedido inicial. Instadas as partes a manifestarem 

desinteresse na produção de provas (ID 22122623 e 22199983). Era o 

que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. De proêmio, passo a análise da 

preliminar arguida pela parte ré. 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 

do requerente é a declaração de inexigibilidade da quantia paga, bem 

como, a condenação da requerida em indenizar-lhe por danos morais. 

Para tanto, foi ajuizada a presente demanda. Assim sendo, REJEITO a 

preliminar em comento. O cerne da controvérsia cinge-se na exigibilidade 

ou não do débito constante da fatura de 02/2016 (ID 14282576), sendo o 

ponto nodal da lide o critério utilizado para aferição do consumo de energia 
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no imóvel rural de propriedade do autor. Compulsando os autos, 

verifica-se que em Contestação apresentada no ID. 16104073 fora 

alegado pela requerida fato extintivo do direito do autor, consistente na 

exigibilidade do referido débito, juntando os documentos de ID. 16104083 

para a comprovação de suas alegações. Assim, o ônus da prova lhe foi 

atraído em razão do disposto no artigo 333, inciso II do CPC. Para a 

comprovação da exigibilidade dos débitos da unidade consumidora nº. 

6/7066441-3, a requerida sustentou que o padrão da unidade consumidora 

do autor é localizado na zona rural, por isso pode realizar o cálculo do 

consumo de energia de forma plurimensal, conforme autorizam os artigos 

85, 86 e 89, da Resolução 414/2010/ANEEL. Afirmou a requerida que o 

mês de fevereiro/2016, teve sua leitura registrada pelos prepostos da 

concessionária, sendo que os meses anteriores foram emitidos com base 

na média da referida unidade consumidora, ou seja, ocorreu o chamado 

“acúmulo de consumo” na cobrança dos meses discutidos. Ademais, 

compulsando detidamente os autos, verifica-se que a leitura na unidade 

consumidora em comento, nos meses de 12/2015 e 01/2016 não foram 

cobradas em sua integralidade, em virtude de terem sido emitidas com 

base na média de consumo, fora efetivamente aferida na fatura de 

02/2016, onde a emissão se dera com base na leitura das informações do 

medidor, em conformidade com a Resolução nº. 414/2010/ANEEL (ID. 

16104083 - Pág. 1/2). Veja-se, a propósito: APELAÇÃO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA 

EM ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL REALIZADA PELA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - LEGALIDADE – COBRANÇA 

PELA MÉDIA DE CONSUMO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos de Unidade Consumidora 

de energia elétrica de imóvel localizado em zona rural, é regular a 

realização da leitura do medidor de forma plurimensal e cobrança do 

intervalo por estimativa, com a devida compensação na fatura posterior, 

nos termos da Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes. 

Constatada a regularidade do valor da fatura, sem ocorrência de prática 

de ato ilícito pela concessionária, deve ser julgado improcedentes os 

pedidos de nulidade das faturas e indenização por danos morais. (TJ-MT - 

APL: 001510858201581100031553542017 MT, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/06/2018, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

04/07/2018). (Grifamos). APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA- ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - 

LEITURA PLURIMENSAL -LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO 

PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – 

AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme 

entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, a revelia, por si 

só, não conduz, necessariamente, à procedência da ação, porquanto 

seus efeitos não dispensam a presença de elementos suficientes para a 

formação do convencimento do Juiz. Nos casos de imóvel situado em 

zona rural não se mostra irregular a conduta da concessionária de energia 

elétrica que, com base na Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e 

seguintes, realiza a leitura do medidor de forma plurimensal e cobra as do 

intervalo por estimativa e, assim, procede à compensação na fatura 

posterior. Ao se considerar a regularidade do valor da fatura e que no 

caso não há prática de ato ilícito pela concessionária, não há que se falar 

em indenização por danos morais. (TJ-MT - Ap 7617/2018, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). (Grifamos). RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - ENERGIA ELÉTRICA DE 

IMÓVEL RURAL – LEITURA TRIMESTRAL - LEGALIDADE DO 

PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA 

MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – ARBITRAMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- Em imóvel situado em zona rural não se mostra ilícita a 

conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em 

Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura 

do medidor do autor de modo trimestral, cobra as do intervalo por 

estimativa. 2- Ante a ausência de ato ilícito, não há falar em dano moral 

indenizável. 3- Entre as inovações da lei processual civil em vigor, o 

legislador trouxe a possibilidade de arbitramento de honorários na 

instância recursal. O § 1º, do art. 85 do CPC, possibilita a fixação da verba 

honorária advocatícia em sede recursal. Ante o desprovimento do apelo, 

verba fixada em para R$ 2.500,00. (TJMT - Ap 161589/2016, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017). 

(Grifamos) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – VARIAÇÃO NO 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA 

RURAL – MEDIÇÃO DO CONSUMO - PLURIMENSAL – POSSIBILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO A 

FORMA DE MEDIÇÃO DO CONSUMO - COBRANÇA NO VALOR ACIMA DA 

MÉDIA MENSAL – IMPOSSIBILIDADE -AVERIGUAÇÃO TÉCNICA NA 

UNIDADE CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE -RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. No caso da unidade consumidora se situar em área rural, e 

diante da dificuldade de acesso a tal localidade, é permitido à CEMIG 

promover a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do 

titular, o qual, todavia, deve ser cientificado da medida, de forma a ter 

meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, 

respeitadas as datas fixadas pela concessionária. (...) (TJMG – 6ª Câmara 

Cível – Apelação Cível 1.0024.08.150797-2/001 – Rel. Des. Yeda Athias - 

Julg. 01/03/2016). 2. Havendo comprovação de que o valor apurado 

diverge do consumo médio mensal registrado na unidade consumidora 

localizada em zona rural, necessária se faz a averiguação técnica para 

auferir possíveis problemas no medidor de energia elétrica. (Ap 

53130/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018). 

(Grifamos). Iluminado pelas orientações pretorianas encimadas, bem 

como, diante do cenário processual enfocado, verifico que não há nos 

autos prova segura de qualquer irregularidade no registro do consumo de 

energia elétrica referente à fatura questionada pelo autor, o que comanda 

a improcedência do pedido autoral. De consequência lógica, em não 

havendo qualquer irregularidade/ilicitude na medição realizada e montante 

auferido, não há que se falar em indenização por danos morais. 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 os valores referente à relação 

jurídica debatida, cobrados nas faturas acostadas aos autos, tornando, 

por conseguinte, sem efeito a decisão de ID 14292827. Ante a 

sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento das custas/despesas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do 

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

do CPC, eis que beneficiário da AJG (ID 14292827). 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: 1008552-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE OLIVEIRA SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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: 1008552-52.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADRIANE DE OLIVEIRA SENA REU: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO Vistos etc. ADRIANE DE OLIVEIRA SENA moveu a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS e CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO em face de BANCO LOSANGO 

S/A, ambos qualificados nos autos. A autora alega, em síntese, que o 

requerido teria lançado indevidamente seu nome nos cadastros de 

restrição ao crédito, em razão de um débito inexistente, no valor de R$ 

315,97 (trezentos e quinze reais e noventa e sete centavos). Alega, 
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ainda, que nunca teve qualquer vínculo com a requerida. Por conta de tais 

fatos, requereu a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito, o que restou DEFERIDO no ID 

11210429. Pugna, ao final, pelo reconhecimento da inexistência do débito 

e pela concessão de indenização pelo dano moral sofrido. Com a inicial 

vieram documentos. Audiência de Conciliação INFRUTÍFERA no ID. 

12888908. Regularmente citado, o requerido ofereceu Contestação (ID. 

13217366) aduzindo, preliminarmente, conexão e falta de interesse de 

agir, para, no Mérito, sustentar ausência de pretensão resistida, a 

regularidade da cobrança e consequente inexistência de danos morais, 

carreando documentação e pugnando ao final pela improcedência dos 

pleitos insertos na exordial. A parte autora a impugnou a Contestação no 

ID. 13217366. Instadas as partes a manifestarem interesse na produção 

de provas, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 

25900713 e 25955503). Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. 

No presente caso o deslinde da controvérsia não exige dilação probatória, 

eis que se trata de matéria de direito e de fato, que não demanda a 

produção de prova oral, eis que os elementos de convicção até então 

reunidos na contenda se mostram suficientes para o seu seguro desate, 

impondo-se o julgamento antecipado da lide, o que passo a fazer. I – DAS 

PRELIMINARES I.1 – DA CONEXÃO Em análise aos documentos trazidos ao 

feito, bem como em consulta ao Sistema PJE, verifico que os processos 

citados cuidam de bens jurídicos diversos, não havendo que se falar em 

conexão entre ações. Aliás, os autos n º 1000971.49.2018.8.11.0003 já 

contam com Sentença transitada em julgado, o que, por si só, faz repelir a 

preliminar aventada, a teor do art. 55, §1º, do CPC. Desse modo, deixo de 

acolher a tese de conexão alegada. I.2 – FALTA DE INTERESSE DE AGIR 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 declaração de 

inexistência do débito, bem como a obtenção de indenização por danos 

morais. Para tanto, foi ajuizada a presente demanda. Assim sendo, 

REFUTO-A. I.3 – DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A alegação de 

ausência de pretensão resistida não merece melhor sorte, vez que o 

prévio esgotamento da via administrativa não é requisito para demandar 

em juízo, por força do art. 5º, inc. XXXV[1], da CF/88. Ressalte-se, ainda, 

que, em havendo apresentação de peça contestatória, caracterizada 

estará a pretensão resistida, como se vê: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CARÊNCIA DE 

AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REALIZAÇÃO FORA DA REDE 

CREDENCIADA. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS MEDIANTE TABELA 

CONTRATADA. SENTENÇA MODIFICADA. PROVIMENTO PARCIAL DO 

APELO. A existência de contestação caracteriza a pretensão resistida, 

emergindo, por conseguinte, o interesse processual da Autora. Preliminar 

de carência de ação rejeitada. A hipótese de realização de procedimentos 

médicos por profissionais à escolha do Segurado deve ser reservada 

para os casos de não disponibilização da especialidade dentre a rede de 

credenciados, podendo ela optar, ainda, pelo sistema de reembolso, 

observado o limite contratual previsto em sua apólice. Caso em que a Ré 

comprova que dispõe de profissional credenciado que preenche os 

requisitos necessários para realizar o tratamento da Autora. Sentença 

modificada. Apelo parcialmente provido. (TJ-BA - APL: 

05233459520158050001, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2019). (Grifamos). APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA 

DE CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE 

AGIR CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. COMPANHEIRA DO 

FALECIDO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR 

REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 

- Tendo a requerida contestado o pedido inicial, configurado está o 

interesse de agir da parte demandante, em decorrência da pretensão 

resistida - Observada a teoria da asserção, a legitimidade da parte deve 

ser definida de acordo com a narração fática contida na inicial, que indica 

ser a requerente beneficiária da indenização relativa ao seguro DPVAT em 

decorrência do acidente fatal que vitimou o seu companheiro - A correção 

monetária tem por finalidade manter atualizado o valor da dívida para que 

não haja prejuízo e lucro para as partes, de modo que deverá incidir desde 

a data do evento danoso que originou a ação até o efetivo pagamento. 

(TJ-MG - AC: 10309170039114001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da 

Mata, Data de Julgamento: 06/08/0019, Data de Publicação: 23/08/2019). 

(Grifamos). Desse modo, REPILO-A. II – DO MÉRITO Compulsando os 

autos, verifico que a autora não logrou êxito em comprovar as alegações 

consistentes no desconhecimento da dívida inscrita nos órgãos de 

proteção ao crédito, tendo em vista que o requerido apresentou 

documentação (ID 13217372 - Pág. 1) em que demonstra a existência de 

relação negocial entre as partes, o que não restou suficientemente 

impugnado. Embora se insurja a autora quanto à assinatura lançada no 

termo negocial, não conseguiu oferecer sustentáculo lídimo para tal 

argumentação, eis que, quando oportunizada a manifestação acerca das 

provas a produzir, postulara pelo julgamento antecipado da lide. 

Ressalve-se que a parte autora não impugnou tais assinaturas de modo 

suficiente, limitando-se a aventar a ausência de semelhança. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico é 

incontroversa. Destarte, o débito combatido na liça é legítimo, uma vez que 

decorre de contrato de empréstimo firmado pela autora junto à instituição 

requerida, relação, aliás, a qual a autora sustentou desconhecer. 

Outrossim, se é regular a dívida (vencida e não paga) inscrita nos órgãos 

de proteção ao crédito, age o credor apenas no exercício regular de 

direito, não podendo ser condenado ao pagamento da indenização, senão 

vejamos: DANO MORAL - INSCRIÇÃO NO SPC - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DEVER DE INDENIZAR - NÃO CONFIGURAÇÃO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - VEROSSIMILHANÇA. 1. Comprovado que o banco agiu 

no exercício regular de seu direito, ao incluir o nome do cliente no serviço 

de proteção ao crédito, não há como condená-lo ao pagamento de 

indenização por dano moral. 2. Ausente o requisito de verossimilhança da 

alegação, não se defere o pedido de inversão do ônus da prova.” (TJ-MG , 

Relator: Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 22/01/2013, 

Câmaras Cíveis Isoladas / 18ª CÂMARA CÍVEL).” (grifo nosso). CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO NO SPC - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PROVA BASTANTE DA DÍVIDA 1 A 

responsabilidade civil das prestadoras de serviço público é de natureza 

objetiva, ou seja, prescinde da configuração da culpa, bastando ao lesado 

comprovar a conduta irregular, o dano experimentado e o nexo de 

causalidade entre ambos. O ofensor, por seu turno, somente se exime do 

dever de indenizar se comprovar a inexistência do nexo causal, a culpa 

exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2 Havendo prova suficiente nos 

autos da regularidade da dívida, não há falar em dano moral em 

decorrência da inscrição negativa em cadastro restritivo de crédito.” 

(TJ-SC - AC: 828289 SC 2010.082828-9, Relator: Luiz Cézar Medeiros, 

Data de Julgamento: 29/03/2011, Terceira Câmara de Direito Público). 

(destaque nosso). Logo, não se aventa qualquer ilegalidade em tal 

cobrança, o que, de consequência, faz repelir qualquer declaração de 

inexistência de débito, bem como imposição de obrigatoriedade ao banco 

de indenizar a autora por eventuais danos extrapatrimonais. III – 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, tornando sem efeito a decisão de ID 11210429. 

Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 
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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 beneficiário da AJG (20). Preclusas as 

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

P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] XXXV - a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008552-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE OLIVEIRA SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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: 1008552-52.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADRIANE DE OLIVEIRA SENA REU: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO Vistos etc. ADRIANE DE OLIVEIRA SENA moveu a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS e CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO em face de BANCO LOSANGO 

S/A, ambos qualificados nos autos. A autora alega, em síntese, que o 

requerido teria lançado indevidamente seu nome nos cadastros de 

restrição ao crédito, em razão de um débito inexistente, no valor de R$ 

315,97 (trezentos e quinze reais e noventa e sete centavos). Alega, 

ainda, que nunca teve qualquer vínculo com a requerida. Por conta de tais 

fatos, requereu a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de restrição ao crédito, o que restou DEFERIDO no ID 

11210429. Pugna, ao final, pelo reconhecimento da inexistência do débito 

e pela concessão de indenização pelo dano moral sofrido. Com a inicial 

vieram documentos. Audiência de Conciliação INFRUTÍFERA no ID. 

12888908. Regularmente citado, o requerido ofereceu Contestação (ID. 

13217366) aduzindo, preliminarmente, conexão e falta de interesse de 

agir, para, no Mérito, sustentar ausência de pretensão resistida, a 

regularidade da cobrança e consequente inexistência de danos morais, 

carreando documentação e pugnando ao final pela improcedência dos 

pleitos insertos na exordial. A parte autora a impugnou a Contestação no 

ID. 13217366. Instadas as partes a manifestarem interesse na produção 

de provas, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 

25900713 e 25955503). Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. 

No presente caso o deslinde da controvérsia não exige dilação probatória, 

eis que se trata de matéria de direito e de fato, que não demanda a 

produção de prova oral, eis que os elementos de convicção até então 

reunidos na contenda se mostram suficientes para o seu seguro desate, 

impondo-se o julgamento antecipado da lide, o que passo a fazer. I – DAS 

PRELIMINARES I.1 – DA CONEXÃO Em análise aos documentos trazidos ao 

feito, bem como em consulta ao Sistema PJE, verifico que os processos 

citados cuidam de bens jurídicos diversos, não havendo que se falar em 

conexão entre ações. Aliás, os autos n º 1000971.49.2018.8.11.0003 já 

contam com Sentença transitada em julgado, o que, por si só, faz repelir a 

preliminar aventada, a teor do art. 55, §1º, do CPC. Desse modo, deixo de 

acolher a tese de conexão alegada. I.2 – FALTA DE INTERESSE DE AGIR 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 declaração de 

inexistência do débito, bem como a obtenção de indenização por danos 

morais. Para tanto, foi ajuizada a presente demanda. Assim sendo, 

REFUTO-A. I.3 – DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA A alegação de 

ausência de pretensão resistida não merece melhor sorte, vez que o 

prévio esgotamento da via administrativa não é requisito para demandar 

em juízo, por força do art. 5º, inc. XXXV[1], da CF/88. Ressalte-se, ainda, 

que, em havendo apresentação de peça contestatória, caracterizada 

estará a pretensão resistida, como se vê: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CARÊNCIA DE 

AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REALIZAÇÃO FORA DA REDE 

CREDENCIADA. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS MEDIANTE TABELA 

CONTRATADA. SENTENÇA MODIFICADA. PROVIMENTO PARCIAL DO 

APELO. A existência de contestação caracteriza a pretensão resistida, 

emergindo, por conseguinte, o interesse processual da Autora. Preliminar 

de carência de ação rejeitada. A hipótese de realização de procedimentos 

médicos por profissionais à escolha do Segurado deve ser reservada 

para os casos de não disponibilização da especialidade dentre a rede de 

credenciados, podendo ela optar, ainda, pelo sistema de reembolso, 

observado o limite contratual previsto em sua apólice. Caso em que a Ré 

comprova que dispõe de profissional credenciado que preenche os 

requisitos necessários para realizar o tratamento da Autora. Sentença 

modificada. Apelo parcialmente provido. (TJ-BA - APL: 

05233459520158050001, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2019). (Grifamos). APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA 

DE CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE 

AGIR CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. COMPANHEIRA DO 

FALECIDO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR 

REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 

- Tendo a requerida contestado o pedido inicial, configurado está o 

interesse de agir da parte demandante, em decorrência da pretensão 

resistida - Observada a teoria da asserção, a legitimidade da parte deve 

ser definida de acordo com a narração fática contida na inicial, que indica 

ser a requerente beneficiária da indenização relativa ao seguro DPVAT em 

decorrência do acidente fatal que vitimou o seu companheiro - A correção 

monetária tem por finalidade manter atualizado o valor da dívida para que 

não haja prejuízo e lucro para as partes, de modo que deverá incidir desde 

a data do evento danoso que originou a ação até o efetivo pagamento. 

(TJ-MG - AC: 10309170039114001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da 

Mata, Data de Julgamento: 06/08/0019, Data de Publicação: 23/08/2019). 

(Grifamos). Desse modo, REPILO-A. II – DO MÉRITO Compulsando os 

autos, verifico que a autora não logrou êxito em comprovar as alegações 

consistentes no desconhecimento da dívida inscrita nos órgãos de 

proteção ao crédito, tendo em vista que o requerido apresentou 

documentação (ID 13217372 - Pág. 1) em que demonstra a existência de 

relação negocial entre as partes, o que não restou suficientemente 

impugnado. Embora se insurja a autora quanto à assinatura lançada no 

termo negocial, não conseguiu oferecer sustentáculo lídimo para tal 

argumentação, eis que, quando oportunizada a manifestação acerca das 

provas a produzir, postulara pelo julgamento antecipado da lide. 

Ressalve-se que a parte autora não impugnou tais assinaturas de modo 

suficiente, limitando-se a aventar a ausência de semelhança. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico é 

incontroversa. Destarte, o débito combatido na liça é legítimo, uma vez que 

decorre de contrato de empréstimo firmado pela autora junto à instituição 

requerida, relação, aliás, a qual a autora sustentou desconhecer. 

Outrossim, se é regular a dívida (vencida e não paga) inscrita nos órgãos 

de proteção ao crédito, age o credor apenas no exercício regular de 

direito, não podendo ser condenado ao pagamento da indenização, senão 
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vejamos: DANO MORAL - INSCRIÇÃO NO SPC - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DEVER DE INDENIZAR - NÃO CONFIGURAÇÃO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - VEROSSIMILHANÇA. 1. Comprovado que o banco agiu 

no exercício regular de seu direito, ao incluir o nome do cliente no serviço 

de proteção ao crédito, não há como condená-lo ao pagamento de 

indenização por dano moral. 2. Ausente o requisito de verossimilhança da 

alegação, não se defere o pedido de inversão do ônus da prova.” (TJ-MG , 

Relator: Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 22/01/2013, 

Câmaras Cíveis Isoladas / 18ª CÂMARA CÍVEL).” (grifo nosso). CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO NO SPC - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PROVA BASTANTE DA DÍVIDA 1 A 

responsabilidade civil das prestadoras de serviço público é de natureza 

objetiva, ou seja, prescinde da configuração da culpa, bastando ao lesado 

comprovar a conduta irregular, o dano experimentado e o nexo de 

causalidade entre ambos. O ofensor, por seu turno, somente se exime do 

dever de indenizar se comprovar a inexistência do nexo causal, a culpa 

exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2 Havendo prova suficiente nos 

autos da regularidade da dívida, não há falar em dano moral em 

decorrência da inscrição negativa em cadastro restritivo de crédito.” 

(TJ-SC - AC: 828289 SC 2010.082828-9, Relator: Luiz Cézar Medeiros, 

Data de Julgamento: 29/03/2011, Terceira Câmara de Direito Público). 

(destaque nosso). Logo, não se aventa qualquer ilegalidade em tal 

cobrança, o que, de consequência, faz repelir qualquer declaração de 

inexistência de débito, bem como imposição de obrigatoriedade ao banco 

de indenizar a autora por eventuais danos extrapatrimonais. III – 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, tornando sem efeito a decisão de ID 11210429. 

Ante a sucumbência da parte 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 beneficiário da AJG (20). Preclusas as 

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

P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] XXXV - a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001630-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001630-24.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOEL CAMARGO REQUERIDO: BANCO AGIBANK S/A 

Vistos etc. JOEL CAMARGO ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA/DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE EMERGÊNCIA em face de BANCO AGIPLAN S/A. Alega, em apertada 

síntese, que, de fato, realizou dois empréstimos bancários junto ao banco 

requerido, mas que passou a receber cobrança por uso de cartão de 

crédito, assim como descontos exorbitantes em sua aposentadoria e 

desconto a título de seguro, com o que não anuiu e discorda das 

cobranças. Pelo exposto, requereu Tutela Antecipada para que o banco 

requerido fosse compelido a não debitar de sua conta bancária montante a 

título de seguro de vida, bem como de uso de cartão de crédito ou 

qualquer outro desconto supostamente indevido, o que restou INDEFIRO 

no ID. 18313417. Pede a procedência dos pedidos para que seja 

declarada inexistente a relação jurídica e débito oriundo de cartão de 

crédito, bem como do seguro de vida, assim como seja a requerida 

condenada a indenizar-lhe em danos morais e a repetição de indébito no 

importe de R$ 3.484,18 (Três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e 

dezoito centavos), sem prejuízo da responsabilidade pelas verbas 

sucumbenciais de estilo. Com a inicial vieram documentos. Audiência de 

conciliação INFRUTÍFERA (ID. 20517406). Regularmente citado, o requerido 

contestou no ID. 20445388, alegando, preliminarmente, necessidade de 

retificação do polo passivo para constar BANCO AGIBANK e impugnando 

o valor da causa, para, no Mérito, sustentar a validade dos contratos 

entabulados e a regularidade das cobranças efetivadas. Bem como a 

consequente inexistência de danos morais, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos insertos na vestibular, juntando ainda 

documentos. O autor apresentou impugnação (ID. 21327230). Instadas as 

partes a manifestarem interesse na produção de novas, ambas pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide (ID. 22061146 e 22598731). É a síntese 

do necessário. Fundamento e DECIDO. De proêmio, retifique-se o polo 

passivo da demanda para constar BANCO AGIBANK, vez que este 

assumiu todas as atividades em nome do BANCO AGIPLAN S/A, não se 

verificando qualquer prejuízo ao autor. Rebela-se o requerido quanto ao 

valor atribuído à causa pelo autor. Com efeito, o art. 291 do CPC estipula 

que a toda causa deve ser atribuído um valor certo, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediatamente aferível. Registre-se, a teor do art. 

292, incs. V e VI, do CPC, que o valor da causa será na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido, e, na 

ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma 

dos valores de todos eles. Logo, o valor da causa deverá ser condizente 

com o proveito econômico requestado pela autora na peça de ingresso, 

não se verificando, in casu, razão para redução do valor atribuído, 

conforme requerido pelo requerido, eis que o valor dado à ação 

corresponde à soma dos montantes indenitários vindicados pelo 

requerente na inicial. Neste sentido, é o entendimento dos nossos 

Tribunais, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. BAIXA DE PROTESTO. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. DA APELAÇÃO DA FINANCEIRA. DA 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Na ação em que há cumulação de 

pedidos, o valor da causa deve corresponder à quantia correspondente à 

soma dos valores de todos eles. DA PRESCRIÇÃO. Decorrido o prazo 

quinquenal previsto no art. 206, inciso I, § 5º, do Código Civil, entre o 

vencimento da última prestação e o protesto do título, a pretensão de 

cobrança do débito está prescrita. DA APELAÇÃO DE AMBOS PONTO 

QUE GUARDA RELAÇÃO. DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. Sucumbência confirmada. A verba honorária deve ser 

fixada em consonância com o trabalho desenvolvido pelos procuradores 

das partes. Fixados honorários advocatícios em patamar suficiente para 

remunerar o trabalho expendido, impõe-se a manutenção. A compensação 

de honorários advocatícios é vedada. Exegese do disposto no § 14 do art. 

85 do Código de Processo Civil. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (TJ-RS - AC: 

70079553533 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de 

Julgamento: 28/02/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 08/03/2019). (Grifamos). Isto posto, 

deixo de acolher a impugnação ao valor a causa, o que faço com 

fundamento nos artigos 291 e 292, incs. V e VI, do CPC, mantendo o valor 

atribuído à causa. Não havendo nenhuma irregularidade ou vício a ser 

sanado, passo à análise do mérito. Compulsando os autos, verifico que o 

autor não logrou êxito em dar amparo probatório à sua irresignação às 

cobranças por uso de cartão de crédito, assim como aos descontos em 

sua aposentadoria. A requerida apresentou robusta documentação (ID. 

20445389) que demonstra a plena ciência autoral quanto aos termos 

contratados, não conseguindo o autor a elas se sobrepor, elementos 

estes que oferecem substrato válido à regularidade das cobranças 

efetivadas. Os termos contratuais são claros e os documentos acostados 

contém a assinatura do requerente, demonstrando sua plena anuência, 

não servindo as alegações autorais para contrapor tal arcabouço 

probatório. Aliás, tivesse o banco requerido de comprovar 

esclarecimentos ao autor sobre as condições do negócio entabulado, para 

além da assinatura nas vias contratuais, estar-se-ia impondo-lhe a 

necessidade de produção de prova diabólica, o que não se admite[1]. De 

igual modo, não se vislumbra qualquer abusividade tanto nos termos do 

contrato, quanto nos valores cobrados. Ressalte-se que, oportunizada ao 

autor a produção de provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, 

no estado em que se encontra. Pontue-se, ainda, que o só fato de o autor 

contar com mais de 60 (sessenta) anos de idade, portanto, legalmente 
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idoso, não é suficiente a embasar presunção de contratação sob erro ou 

qualquer vício que seja, não se podendo deduzir por sua senilidade a 

ponto de não responder por atos da vida civil, mesmo porque não há 

informação de interdição civil ou qualquer medida que imponha irrestrita 

necessidade de assistência. Destarte, os débitos combatidos na liça são 

legítimos. Nesse sentido, segue o entendimento pretoriano: APELAÇÃO 

CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. PARTE 

AUTORA QUE AFIRMA TER PACTUADO O PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO 

EM 36 PARCELAS. ALEGAÇÃO DE QUE FOI SURPREENDIDA COM 

INFORMAÇÃO POSTERIOR DE QUE O PAGAMENTO SERIA REALIZADO EM 

58 PRESTAÇÕES. BANCO RÉU QUE JUNTA AOS AUTOS CÓPIA DO 

CONTRATO ONDE CONSTAM, DE FORMA CLARA, TODOS AS 

CONDIÇÕES PACTUADAS, INCLUSIVE O NÚMERO DE PARCELAS. VALOR 

TOTAL DO DÉBITO, A SER PAGO EM 58 VEZES, QUE SE MOSTRA 

COMPATÍVEL COM A TAXA DE JUROS AJUSTADA. CONDIÇÃO DE IDOSO 

QUE, CONSIDERADA ISOLADAMENTE, NÃO SE AFIGURA SUFICIENTE A 

EMBASAR A ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER INDÍCIO DE FRAUDE OU CONDUTA VIOLADORA DOS 

DIREITOS DO CONSUMIDOR. DEMANDANTE QUE NÃO COMPROVOU O 

FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I, 

DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA RÉ NÃO 

DEMONSTRADA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO 

PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (TJ-RJ - APL: 

00266565920148190014 RIO DE JANEIRO CAMPOS DOS GOYTACAZES 4 

VARA CIVEL, Relator: SANDRA SANTAREM CARDINALI, Data de 

Julgamento: 20/08/2015, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, 

Data de Publicação: 24/08/2015). (Grifamos). APELAÇÃO EM AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE 

FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTOR 

INDÍGENA, IDOSO E ALEGAÇÃO DE SER ANALFABETO INVERÍDICA – 

FALHA NAS FORMALIDADES LEGAIS PARA ASSINATURA EM 

PROCURAÇÃO AD JUDICIA TRATANDO-SE DE ANALFABETO – 

ASSINATURA DO CONTRATO BANCÁRIO NOS EXATOS TERMOS DOS 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR – JULGAMENTO 

ANTECIPADO A PEDIDO DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO. O 

autor/recorrente alega que na condição de indígena, idoso e analfabeto, 

foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e 

que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação 

jurídica. Contudo, não fez prova do ônus que lhe incumbia, de provar os 

fatos alegados. (art. 373, I, CPC). Ausência dos requisitos legais para 

validade da procuração outorgada ao patrono do indígena supostamente 

analfabeto (art. 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV e 595 

, todos do CC) Banco/recorrido fez prova dos fatos impeditivos, 

modificativos e extintivos do direito (art. 373, II) ao apresentar contrato 

assinado nos exatos termos da assinatura do autor, conforme 

documentos que este trouxe aos autos com a inicial. Inexistência do dever 

de indenização. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJ-MS - APL: 

08003294820168120053 MS 0800329-48.2016.8.12.0053, Relator: Des. 

João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/08/2017, 1ª Câmara Cível). 

(Grifamos). Portanto, improcede a pretensão para se declarar a nulidade 

contratual e a inexistência do débito. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência do 

autor, CONDENO-O ao pagamento das custas/despesas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiário 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 [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 

1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2º 

A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. (Grifamos).
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CD. PROC. 1012718-93.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime a parte 

requerente para trazer aos autos o termo de inventariante, conforme 

mencionado na peça impugnatória, no prazo de 05 (cinco) dias. Ato 

contínuo, considerando as petições sob os Ids. 26444369 e 27270955, 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013350-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA REJES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1013350-22.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pleito 

formulado pelo requerente no ID nº. 26560491, para determinar a inserção 

da restrição total (circulação) sobre o veículo descrito nos autos - Placa 

OMQ 6065, com a utilização do Sistema RENAJUD. Após, intime o autor, na 

pessoa do seu patrono regularmente constituído nos autos, via DJE, para 

promover o regular andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006025-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JACINTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARY ROSE MARCONATO ALMEIDA (REU)

RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA (REU)

Outros Interessados:

MARY ROSE MARCONATO ALMEIDA (CONFINANTES)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (CONFINANTES)

RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA (CONFINANTES)

MARIA LUCIMARE ALVES DE PONTES DOS ANJOS (CONFINANTES)

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006025-59.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido da 

parte autora sob o Id. 27950272, para consulta mediante pesquisa via 

Sistema Infojud buscando informações sobre o atual endereço da 

confinante MARIA LUCIMARE ALVES DE PONTES DOS ANJOS (CPF nº 

593.417.261-15). II – Vindo aos autos a informação, expeça os 

respectivos mandados de citações nos endereços ainda não diligenciados 

nos autos. III – Porventura reste infrutífera a nova tentativa, dê-se vista ao 

requerente para manifestação. IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002477-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSINA PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (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))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO ID. 30821790, NOS TERMOS DA DECISÃO ID. 

30328919, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000085-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON EUCLIDES DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000085-84.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido da 

parte autora sob o Id. 26407073, para consulta mediante pesquisa via 

Sistema Bacenjud buscando informações sobre o atual endereço da parte 

requerida JOELSON EUCLIDES DE MORAIS (CPF nº 972.055.671-49). II – 

Vindo aos autos a informação, expeça os respectivos mandados de 

citação nos endereços ainda não diligenciados nos autos. III – Porventura 

reste infrutífera a nova tentativa, dê-se vista ao requerente para 

manifestação. IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006642-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE CARANZONI DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADSON ARAUJO GARCIA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006642-19.2019.8.11.0003 Vistos etc. O requerente pretende 

que seja oficiado às empresas de telefonia para obtenção do atual 

endereço do requerido, o qual indefiro. Entretanto, defiro a consulta 

mediante pesquisa via Sistema Bacenjud e Infojud buscando informações 

sobre o atual endereço do devedor JADSON ARAUJO GARCIA, inscrito no 

CPF sob o nº 006.914.001-48. Vindo aos autos as informações, expeça 

os respectivos mandados nos endereços ainda não diligenciados nos 

autos. Porventura reste infrutífera a nova tentativa, deverá a parte autora 

promover o regular andamento do processo no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 15 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002522-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

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

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOMPO SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002522-98.2017.8.11.0003. Vistos etc. Visando evitar 

futuras alegações de nulidade processual e, bem como cerceamento de 

defesa, intime a requerida para manifestar acerca dos documentos 

juntados pela autora no petitório do Num. 26695270, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 14 de 

abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001016-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BEIJAMIM BEZERRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001016-53.2018.8.11.0003. Vistos etc. No curso do 

processo, o demandante reconheceu que firmou os contratos de 

empréstimos juntados pela demandante, conforme declaração feita na 

impugnação juntada no Num. 13328705. A discordância dos autos 

permanece acerca do desconto da margem do RMC e dos cartões de 

crédito. Consta nas faturas do cartão de crédito nº 5369**.******.3882, a 

existência de dois “saques”, um no valor de R$ 1.622,45, com data de 

ocorrência em 22.04.2016 (Num. 12717792 - Pág. 23) e outro de R$ 

256,24, com data de 13.11.2017 (Num. 12717792 - Pág. 43). Entretanto, 

nos extratos bancários do demandante consta os créditos dos importes 

de R$ 1.582,00 em 25.04.2016 e de R$ 248,00 em 14.11.2017 (Num. 

11789428 - Pág. 1/2). Assim, para averiguar se os valores creditados se 

referem a utilização do cartão de crédito supramencionado, determino que 

a ré traga documento comprobatório de relação entre o valor do saque e o 

recebido, declinando quais encargos foram inseridos para que ensejasse 

o crédito em quantia menor, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a 

documentação, dê-se vista ao autor. Após, conclusos. Rondonópolis – 

MT, 14 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002522-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

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

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOMPO SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002522-98.2017.8.11.0003. Vistos etc. Visando evitar 

futuras alegações de nulidade processual e, bem como cerceamento de 

defesa, intime a requerida para manifestar acerca dos documentos 

juntados pela autora no petitório do Num. 26695270, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 15 de 

abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000224-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INBRANDS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

POPERO MODA MASCULINA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000224-02.2018.8.11.0003 Vistos etc. O exequente requer a 

penhora on line, em conta corrente dos executados. O credor limita-se em 

requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro 

sobre valores existentes em contas de depósitos ou instituições 

financeiras em nome dos devedores. Registra-se, a princípio, que a partir 

de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 

2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 

13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de 

autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de 

ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena 

de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Em que pese o 

magistrado não utiliza dos sistemas colocados à disposição do juízo para 

localizar bens da parte devedora, de forma indevida, o sistema, 

automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em toda e 

qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada a parte 

executada; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas 

forem as contas bancárias e aplicações financeiras existentes 

configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. 

Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a 

devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode 

demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a 

continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o 

próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não 

podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não 

cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o sistema não se 

mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas 

existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In casu, 

flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental 

do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma 

rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é 

rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais 

gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos 

financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 28757206. Quanto ao bloqueio 

de veículos, defiro, apenas, a consulta de veículos existentes em nome da 

executada POPERO MODA MASCULINA LTDA - ME (CNPJ sob nº 

07.332.249/0001-43), com a utilização do Sistema Renajud. Restando 

frustrada a consulta supra, defiro, desde já, a pesquisa por meio do 

sistema InfoJud para obtenção das três última declaração de Imposto de 

Renda dos executados, cujas informações positivas deverão ser mantidas 

na forma sigilosa. Considerando a certidão sob o Id. 28887795, proceda a 

inclusão do nome da executada POPERO MODA MASCULINA LTDA - ME 

(CNPJ sob nº 07.332.249/0001-43) nos cadastros de inadimplentes, nos 

termos do artigo 782, §3º, do CPC, com a utilização do Sistema 

SERASAJUD, observando o cálculo sob o Id. 28757207. Após, intime a 

parte credora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de abril de 2.020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006196-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

BATISTA DA SILVA E SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006196-84.2017.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Conforme se 

depreende no Num. 26730834, houve o bloqueio do valor de R$ 43,60 

(quarenta e três reais e sessenta centavos), nas contas bancárias em 

nome do devedor João Batista da Silva e, em razão da quantia ser 

totalmente irrisória perante o débito exequendo, foi procedido seu imediato 

desbloqueio. 2.0 – Defiro, em parte, o pedido do credor no item “c” e 

determino a pesquisa por meio do sistema InfoJud para obtenção da última 

declaração de Imposto de Renda dos executados BATISTA DA SILVA E 

SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ nº 

08.937.261/0001-44 e JOAO BATISTA DA SILVA – CPF nº 

232.787.576-53, cujas informações positivas deverão ser mantidas na 

forma sigilosa junto ao PJE, bem como a realização da pesquisa com 

utilização do sistema RenaJud, para localização de veículos por ventura 

existentes em nome dos devedores. 3.0 – Quanto ao pedido de expedição 

de ofício a ANAC, ao Cartório Distribuidor do Fórum, Banco Central e a 

Junta Comercial, na forma descrita nos itens “c”, “d”, “e” e “g”, vê-se que a 

parte exequente vale-se do meio menos oneroso para o alcance de sua 

pretensão, sendo certo que não cabe ao Poder Judiciário promover 

diligências cabíveis à parte interessada, motivo pelo qual indefiro tais 

pedidos. 4.0 – Em relação ao pedido de penhora sobre o faturamento da 

empresa devedora (item “f”), indefiro-o, por hora, até que se constate não 

haver outros bens livres e desembaraçados em nome dos executados. 

Vindo as informações do item “2.0”, intime o credor para manifestação em 

05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001069-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SAN MARINO LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAMAR MACHADO NASCIMENTO OAB - AC2896 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001069-34.2018.8.11.0003. Vistos etc. A ré pugna pela 

realização de prova pericial, consigna-se que o Juiz, sendo o destinatário 

real da prova, decidirá livremente sobre a necessidade ou não de sua 

produção diante do quadro probatório existente, podendo inclusive 

determinar a sua realização de ofício, conforme disposto no artigo 370 do 

Código de Processo Civil: "Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias." Nesse sentido: "Sendo o 

Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não da sua realização. Nesse sentido RT 305/121." 

(Theotonio Negrão, in "Código de Processo Civil e legislação processual 

em vigor", editora Saraiva). Os Tribunais brasileiros, inclusive o Superior 

Tribunal de Justiça, são unânimes em afirmar a competência do julgador, 

na posição processual do destinatário da prova, de aquilatar as 

necessárias ao seu convencimento, por outorgar-lhe a lei competência 

para selecionar os meios probatórios requeridos, indeferindo aqueles 

meramente protelatórios ou que não se mostrem aptos a modificar o seu 

entendimento. A propósito: “(...) PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO – 

AGRAVO DESPROVIDO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 
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ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ACIDENTE CAUSADO POR 

QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO, COM DESCARGA ELÉTRICA - MORTE 

POR ELETROCUSSÃO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE 

INDENIZAR (...)- I - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento 

da prova pericial vindicada, quando a sua produção é desnecessária para 

que o julgador forme o seu convencimento, sobretudo quando existem nos 

autos elementos suficientes para o deslinde da questão. Assim, deve ser 

improvido o agravo retido. II – (...) (Ap 63318/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, 

Publicado no DJE 15/10/2015)” No caso em tela, resta evidente a 

desnecessidade da produção da prova pericial, vez que tal diligência se 

demonstra inútil ao juízo ante o lapso temporal decorrido entre os fatos 

(2017) até a presente data, pelo que indefiro o pedido. Não havendo 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova da culpa, do dano e do nexo causal. Considerando que 

as partes são pessoas jurídicas, entendo protelatório a designação de 

audiência para a oitiva do depoimento pessoal de seus representantes 

legais, vez que não estavam presentes no momento do fato, pelo que 

indefiro o pedido do item “b” do petitório do Num. 27568220. Defiro a 

produção da prova testemunhal requerida por ambas as partes. Expeça 

carta precatória para as Comarcas de Boituva/SP e Cruzeiro do Sul/AC, 

com prazo de 60 (sessenta) dias para oitiva das testemunhas arroladas 

nos Num. 27316360 e Num. 27568220. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008348-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. S. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVANIA SILVA DE MORAES FENGLER OAB - 910.950.341-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REU)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1008348-08.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando a 

concordância do Ministério Público com a quitação do acordo na forma 

entabulada entre as partes, ID nº. 25106594; considerando que já houve a 

homologação do referido acordo, ID nº. 17886635, determino a remessa 

dos autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 15 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002881-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002881-48.2017.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, vê-se que a embargante impugna o valor da causa atribuído a 

ação de execução código 1005595-15.2016.8.11.0003 (Id. 6822301 – 

página 09). Observa-se que o valor atribuído à execução não 

corresponde ao proveito econômico descrito no cálculo anexo a execução 

(Id. 6822279). Assim nos termos do artigo 292, §3º, do CPC, atribuo a 

ação de execução o valor de R$ 7.471,050,18 (sete milhões quatrocentos 

e setenta e um mil, cinquenta reais e dezoito centavos). Intime o 

credor/embargado para promover o recolhimento da diferença das custas 

processuais e taxa judiciária na ação de execução, juntando os 

respectivos comprovantes, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007719-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FILIPE GUEDES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007719-97.2018.8.11.0003. Vistos etc. Para averiguar a 

verdade real dos fatos, converto o julgamento em diligência e determino 

que o autor traga os boletos e os respectivos comprovantes de 

pagamento das parcelas com vencimentos em 10.11.2017 e 10.12.2017, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime. Rondonópolis-MT, 15 

de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004474-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA OLIVEIRA AGUIAR EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LAURO KAHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004474-78.2018.8.11.0003. Vistos etc. Ante a existência 

de conexão deste feito com a Ação de Despejo que tramita perante esta 

vara sob o nº 1006728-24.2018.8.11.0003, determino a vinculação de 

ambos processos. Intime as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informarem ao Juízo a possibilidade de acordo. Caso positivo deverão 

trazer aos autos a proposta para homologação. Havendo decurso de 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos, ambos os 

processos vinculados, para julgamento simultâneo. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 15 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016825-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HUANI MARIA SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1016825-49.2019.8.11.0003) Vistos etc. O atual Código de 

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

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

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

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

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

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

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

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 
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o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

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

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

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

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

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

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

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

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

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes e da regularização processual por parte da requerida 

mencionada, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos artigos 

357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 15 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003102-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FLORIANA GONCALVES PAYAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1003102-60.2019.8.11.0003) Vistos etc. Compulsando 

detidamente os autos em epígrafe, vislumbro que a contestação 

apresentada fora feito o pedido de reconvenção (Id. 21196642 – Pág. 21), 

assim intime a reconvinte/requerida para proceder o recolhimento das 

custas judiciais referente à reconvenção apresentada, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena do não conhecimento. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 15 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001338-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDO PEREIRA DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

AGRO-SHOPPING MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGROP LTDA - EPP (REU)

JUMIL-JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE SOUZA LACERDA OAB - SP300694 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE FURQUIM PAIVA OAB - SP128214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001338-73.2018.8.11.0003. Ação de Repetição de Indébito 

c/c Indenização por Danos Morais. Requerente: Cacildo Pereira de 

Rezende Requeridos: Jumil S.A, Justino de Morais, Irmãos S.A e outro 

Vistos etc. CACILDO PEREIRA DE REZENDE, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS contra JUMIL S.A, JUSTINO DE MORAIS, IRMÃOS S.A e 

BANCO DAYCOVAL S.A, também qualificados no processo. O autor aduz 

ter adquirido da 1ª ré uma colheitadeira no valor de R$ 25.00,00, para 

pagamento em 02 parcelas, sendo uma entrada, via TED, no importe de R$ 

16.000,00, realizado em 14.09.2017 e, outra no quantum de R$ 9.000,00, 

representada pelo cheque com vencimento para o dia 25.12.2017. Alega 

que houve divergência nos vencimentos expressos na NF, sendo o 

cheque compensado em 17.01.2018. Argumenta que tomou conhecimento 

que a segunda parcela, apesar de quitada, havia sido protestada, que lhe 

gerou abalo ao crédito. Que inicialmente ingressou com a ação cautelar e, 

em razão da baixa do protesto por iniciativa da 1ª demandada, emendou a 

ação com pedido principal, para ressarcimento dos danos lá descritos. 

Sustenta a ilegalidade do apontamento das cártulas para protesto. Requer 

a procedência do pedido. Juntou documentos. Citada, a 1ª requerida 

apresentou defesa (Id. 7346670). Preliminarmente, arguiu inépcia da inicial. 

No mérito, alega que em razão de uma inconsistência no sistema eletrônico 

interno houve o protesto da duplicada. Aduz que assim que constatou o 

erro tomou as medidas necessárias fornecendo a carta de anuência para 

baixa do protesto. Que inexiste o dever de indenizar, vez que não 

cometeu nenhum ato ilícito e que os danos morais não foram 

comprovados. Argumenta ser incabível a repetição indébito. Requer a 

improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. O 2º demandado 

apresentou contestação (Num. 15435319). Preliminarmente, arguiu 

ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que não procedeu qualquer ato 

ilícito, vez que sua condição é de intermediário e agiu nos interesses da 

mandante/1ª ré. Sustenta exercício regular do direito e requer a 

improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. Tréplicas. O 2º réu 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide, tendo o autor e a 1ª requerida 

pleiteado a produção de provas. 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. Passo à análise 

das preliminares arguidas nas peças defensivas. Quanto a inépcia da 

inicial arguida na peça defensiva, têm-se que com uma simples análise da 

exordial resta claro o objetivo perseguido pela demandante, decorrendo da 

narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente 

impugnado na contestação, pelo que a rejeito. Em relação preliminar de 

ilegitimidade passiva do banco réu, trata-se de matéria que se confunde 

com o mérito, portanto, com ele será analisada. A questão posta aos 

autos, cinge-se no pedido de ressarcimento de danos em face de 

apontamento indevido de título ao cartório de protesto. É fato 

incontroverso que o autor teve seu nome protestado por duplicata emitida 

pela 1ª ré emitida em razão de inconsistência no sistema eletrônico interno, 

conforme narrado na peça defensiva, cuja dívida já quitada pela 

compensação de cheque, nos termos do acordado no ato da compra da 

colheitadeira. Emerge dos autos que o autor se desincumbiu 

satisfatoriamente do seu ônus probatório (CPC, 373, I), vez que defende a 

tese da inexistência do débito, vez que a dívida já havia sido liquidada, 

inexistindo, assim, lastro para a emissão e apontamento da duplicata ao 
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protesto. Ressai, que a 1ª demandada em sua peça defensiva reconhece 

que a duplicata foi emitida erroneamente em nome do autor, por erro do 

sistema interno da empresa. Assim, resta incontestável a ofensa ao direito 

do requerente, tendo a 1ª ré agido de forma inadequada ao lançar o nome 

dele no rol dos inadimplentes, por dívida já quitada. Nos termos do art. 15, 

II, da Lei 5.474/68, sendo a duplicata um título causal, o negócio subjacente 

prova-se com aceite ou com o comprovante de entrega da mercadoria ou 

do serviço. Duplicata é título de crédito formal, extraído por comerciante ou 

prestador de serviços, que visa documentar o saque fundado sobre 

crédito decorrente de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, 

assimilada aos títulos cambiários por lei, e que tem como seu pressuposto 

a extração da fatura. A duplicata deve obedecer ao rigor formal, e a sua 

emissão não pode fugir aos parâmetros traçados pela lei, sob pena de 

comprometer sua exigibilidade. Em síntese, a duplicata protestada carece 

de elementos essenciais de sua validade, o que reflete sua nulidade. 

COMPRA E VENDA MERCANTIL. PROVA. DUPLICATA COMERCIAL. 

NULIDADE. PROTESTO. CANCELAMENTO. É nula a duplicata comercial 

cujo saque não é fundado sobre o crédito proveniente de contrato de 

compra e venda mercantil. Se protestada, o seu cancelamento se impõe, in 

continenti. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 

352.022-5, da Comarca de SETE LAGOAS, sendo Apelante (s): FONSECA 

FACTORING DE FOMENTO COMERCIAL LTDA. e Apelado (a) (os) (as): 

AUTOLATAS ACESSÓRIOS LTDA. Conclui-se, assim, que não está 

configurada a exigibilidade do título, nos termos do art. 20 da Lei 5.474/68, 

já que este não condiz com o negócio jurídico celebrado entre as partes. 

No caso em apreço, a transação comercial firmada entre as partes, se 

deu de modo diverso daquele cobrado pela duplicada, visto que conforme 

consta no documento do Num. 12438697, o pagamento se daria pela 

emissão de TED e compensação de cheque. Assim, inexistindo causa 

suficiente em que se ampara o débito do título protestado, a credora deve 

ser penalizada pelo apontamento indevido da duplicata, restando 

demonstrado que se trata de atitude abusiva, ilegal e arbitrária por parte 

da requerida. Com relação ao Banco Daycoval S/A, a improcedência da 

demanda é medida que se impõe. De acordo com o artigo 18 da Lei 

Uniforme de Genebra (Dec. 57.663/66), o endosso-mandato apenas 

transfere ao endossatário poderes de cobrança do crédito representado 

pela cambial. A duplicata mercantil permanece materialmente vinculada à 

credora originária. Sobre o tema, a Súmula nº 476 do STJ pacificou o 

entendimento de que "O endossatário de título de crédito por 

endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto 

indevido se extrapolar os poderes de mandatário." No caso, não há 

elementos suficientes para demonstrar que a instituição financeira 

excedeu os poderes que lhe foram outorgados pela mandatária, motivo 

pelo qual deve ser reconhecida a ausência de responsabilidade pelo 

apontamento da duplicata em cartório, recebida por endosso-mandato. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO-MANDATO 

-RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE - EXCEÇÃO - ABUSO DOS 

PODERES OU ATO CULPOSO - NÃO VERIFICADO NOS AUTOS - 

ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO REPETITIVO - RESP 1.063.474 - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: ACOLHIDA. 1. O endosso 

mandato é "o ato apropriado para o endossante imputar a outra pessoa a 

tarefa de proceder à cobrança do crédito representado pelo título". 2. No 

endosso mandato, não há a transferência da titularidade do crédito, se 

configura, apenas, como um ato que torna legítima a posse do 

endossatário sobre o documento. O endossatário é investido na condição 

de mandatário do endossante. 3. "Só responde por danos materiais e 

morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e 

o leva a protesto, se extrapola os poderes do mandatário ou em razão de 

ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência 

acerca do pagamento anterior ou falta de higidez da cártula". Resp 

1.063.474/RS.4. Sentença mantida e dispositivo alterado de ofício. 

(Apelação Cível 11.0707.13.014336-5/001, Relator(a): Des.(a) Mariza 

Porto, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/12/2015, publicação da 

súmula em 15/12/2015) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS - PROTESTO INDEVIDO - TÍTULO QUITADO - EMISSÃO EM 

DUPLICIDADE PELO BANCO - ENDOSSO-MANDATO - RESPONSABILIDADE 

DO MANDATÁRIO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

ADEQUAÇÃO A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

AUMENTO - POSSIBILIDADE - PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO 

DO BANCO PORTADOR DA DUPLICATA PROTESTADA - NÃO CABIMENTO 

- Não é cabível o chamamento ao processo do Banco que efetuou o 

protesto indevido do título de crédito recebido por endosso-mandato, 

porque o caso não se amolda às hipóteses previstas no art.77 do CPC. - 

No endosso-mandato, como não há a transferência da titularidade do título, 

o mandatário responde pelos danos morais causados pelo protesto 

indevido de título quitado que foi emitido em duplicidade. - Para os casos 

de protesto e negativação indevidos, adequada e proporcional a fixação 

de indenização por danos morais no valor de aproximadamente 20 (vinte) 

salários mínimos. - Há que se aumentar o valor arbitrado para os 

honorários de advogado se fixado em montante que não atende aos 

ditames legais pertinentes. (Apelação Cível 1.0433.13.013463-1/001, 

Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 19/11/2015, publicação da súmula em 01/12/2015) Destarte, 

inexiste nos autos qualquer prova de que teria o banco recebido o título 

mediante endosso-translativo ou cessão de direitos, tampouco restou 

comprovado que a empresa ré comunicou ao banco para quer 

procedesse a baixa do título, o que poderia, eventualmente, configurar sua 

responsabilidade. Portanto, a improcedência do pleito inicial em relação à 

instituição financeira é medida que se impõe. No que tange à indenização 

por danos morais, o desiderato buscado pelo requerente tem amparo, haja 

vista que a simples negativação/protesto indevido gera obrigação de 

indenizar, por constituir-se em ato ilícito, passível de reparação nos termos 

dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Ora, se o conjunto 

probatório demonstra que a emissão da duplicata, que gerou a inclusão do 

nome do demandante no rol dos maus pagadores, deu-se sem lastro, 

evidente que a requerida jamais poderia apresentar o título para protesto, 

sendo certo que ao consumar o apontamento, o nome do protestado 

fatalmente será incluído nos cadastros dos inadimplentes, sendo, em 

consequência, pertinente a condenação da responsável pelo apontamento 

indevido ao pagamento indenizatório pelos danos morais. A respeito: 

"EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO 

ANULATÓRIA DE PROTESTO DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - DUPLICATA SEM CAUSA 

SUBJACENTE - PROTESTO INDEVIDO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO 

MORAL PURO - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - VALOR 

- REDUÇÃO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUÇÃO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - 

Sendo a apelante sacadora e cedente do título protestado indevidamente, 

ao menos em tese há pertinência subjetiva da ação em relação a ela.- Se o 

feito comporta o julgamento antecipado porque já devidamente instruído 

com documentos que envolveram todos os interessados quanto ao título 

objeto da ação, não há se falar em cerceamento de defesa. - Sendo a 

duplicata título causal e não havendo, nos autos, comprovação de 

celebração de negócio jurídico entre autora e ré, dúvida não há de que o 

protesto do título foi indevido, e por si só causou dano à autora.- O simples 

protesto indevido gera dano moral puro e responsabilidade de indenizar.- 

Quanto ao valor arbitrado para a indenização, as circunstâncias do caso 

não autorizam redução.- Não cabe a redução dos honorários quando não 

se trata de processo simples nem corriqueiro.- Recurso conhecido e não 

provido" (TJMG, AC nº 1.0223.05.175883-5/001(1), 17ª C. Cív., Relª. Desª. 

Márcia de Paoli Balbino). Registra-se que o dano moral, in casu, independe 

de prova do efetivo prejuízo sofrido, sendo que a negativação noticiada 

nos autos constitui o que a jurisprudência denominou como dano moral 

puro, haja vista que restam evidentes a humilhação, a contrariedade e o 

dissabor vivenciado pela demandante em face da conduta da desidiosa da 

ré. O e. Superior Tribunal de Justiça se pronunciou sobre este tema, 

verbis: "Não tem força a argumentação que pretende impor ao devedor 

que quita a sua dívida o dever de solicitar seja cancelado o cadastro 

negativo. O dispositivo do Código de Defesa do Consumidor configura 

como prática infrativa "Deixar de corrigir imediatamente informação sobre 

o consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros 

que sabe ou deveria saber ser inexata". Quitada a dívida, sabe o credor 

que não mais é exata a anotação que providenciou, cabendo-lhe, 

imediatamente, cancelá-la." (REsp nº 292045, Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito). Com relação ao valor a ser arbitrado pelo julgador, a 

jurisprudência tem assentado o seguinte entendimento: "A indenização por 

dano moral é arbitrável, mediante estimativa prudencial que leve em conta 

a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de 

igual e novo atentado, o autor da ofensa" (TJSP, AC nº 198.945-1/7, Rel. 

Des. Cezar Peluso, RT 706/67). Tem-se que, tratando-se de dano moral, o 

conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo, 
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visando punir o causador do dano, pela ofensa que praticou; outra, de 

caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em 

contrapartida ao mal por ela sofrido. A este respeito, eis a lição do 

magistrado paranaense Clayton Reis: "O magistrado sensível, perspicaz e 

atento aos mecanismos do direito e da pessoa humana, avaliará as 

circunstâncias do caso e arbitrará os valores compatíveis com cada 

situação. Esse processo de estimação dos danos extrapatrimoniais, 

decorre do arbítrio do Juiz. O arcabouço do seu raciocínio na aferição dos 

elementos que concorreram para o dano, e sua repercussão na intimidade 

da vítima, serão semelhantes aos critérios adotados para a fixação da 

dosimetria da pena criminal, constante no art. 59 do Código Penal" (in 

"Avaliação do Dano Moral", Ed. Forense, RJ, 1998, pág. 64). É certo que 

inexiste um parâmetro legal para se quantificar o valor de uma indenização 

por dano moral. A indenização, em casos tais, atende a função de 

desestimular o autor do dano de praticá-lo novamente. A fixação da 

reparação é tarefa atribuída ao julgador que deve se basear nas 

peculiaridades do caso concreto, atendendo a alguns critérios, quais 

sejam: a posição social do autor, o grau de culpabilidade do réu, as 

consequências do ato danoso e o caráter sancionador, pois a 

compensação da vítima deve ter um sentido punitivo ao lesionador. Não se 

pode olvidar que a indenização não pode representar enriquecimento 

injustificado do ofendido, mas há que atender ao caráter inibitório-punitivo, 

especialmente a prevenir reincidências, e atender ainda à natureza 

reparatório-compensatória que deve sempre informar as indenizações por 

dano moral, levando-se em consideração as circunstâncias gerais e 

específicas do caso concreto, atentando à gravidade do dano, 

comportamento do ofensor e ofendido, repercussão do fato e, capacidade 

de absorção por parte de quem sofre o abalo, de modo a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. No caso em comento, as 

circunstâncias do caso; as condições pessoais da ofensora e a 

gravidade do dano, principalmente, impõe a sua fixação no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), que se revela adequado aos propósitos aos 

quais a indenização se destina, observados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A quantia ora arbitrada atende 

satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e 

constrangimento do demandante, bem como, representa sanção a 

requerida, de forma de agirem de maneira mais cautelosa quando 

adotarem medidas que possam prejudicar seus clientes. Por fim, tenho que 

situação descrita nos autos, de cobrança indevida pelo protesto de dívida 

paga se enquadra, exatamente, na hipótese do parágrafo único do artigo 

42 do CDC, daí porque a condenação à repetição do indébito deve ser em 

dobro. Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial. Observando o critério de razoabilidade, 

condições econômicas da 1ª demandada, bem como do requerente, 

evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a empresa requerida – 

Jumil S.A, Justino de Morais, Irmãos S.A, a pagar a favor do autor, a título 

de ressarcimento do dano moral que causou o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), bem como ao pagamento do valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil 

reais) a título de repetição de indébito A correção monetária incide a partir 

do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano 

moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, 

a 1ª ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do CPC. Ante a improcedência da ação em relação do Banco Daycoval 

S.A, condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios em favor 

ao patrono da instituição financeira, no importe de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) nos termos do artigo 85, §8º, do CPC. Transitada em julgado, deverá 

a Sra. Gestora encaminhar o feito ao departamento competente para as 

providências cabíveis, com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 14 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004446-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO APARECIDO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE CATELAN TRINDADE SCHORN (REU)

JACKSON SCHORN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAASIEL MARQUES DA SILVA OAB - MS5337-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004446-13.2018.8.11.0003. Ação de Indenização Por 

Danos Morais e Estéticos decorrente de acidente de trânsito Autor: Arlindo 

Aparecido de Campos Réus: Michele Catelan Schorn e Jackson Schorn 

Denunciada à lide: Mafre Seguros Gerais S.A Vistos etc. ARLINDO 

APARECIDO DE CAMPOS, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO em face de Michele Catelan Schorn e Jackson 

Schorn, também qualificados no processo, que denunciaram a lide MAFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. No curso do processo as partes noticiam a 

realização de acordo e requerem a sua homologação e a consequente 

extinção do feito (Num. 29584296). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes 

põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória, nos termos do artigo 

515, II, do CPC. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste 

faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas e honorários advocatícios na forma 

pactuada. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo 

recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 14 de abril de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001829-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VENTORIN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SYRLEI MARIA MARCONDES BARBOSA (REU)

ROSSANO MARCONDES BARBOSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001829-46.2019.8.11.0003 Ação de Ressarcimento 

c/c Danos Morais Requerente: Roberto Ventorin da Silva Requeridos: 

Syrlei Maria Marcondes Barbosa e Rossano Marcondes Barbosa Vistos 

etc. ROBERTO VENTORIN DA SILVA, qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS contra SYRLEI 

MARIA MARCONDES BARBOSA E ROSSANO MARCONDES BARBOSA 

também qualificados no processo, objetivando o ressarcimento dos 

valores descritos na inicial. O autor alega que firmou contrato particular de 

cessão de direitos, o qual foi entabulado inicialmente com Vanderlei Rabelo 

Machado, e este, com sua anuência transferiu os direitos do referido 

contrato para Luiz Carlos Barbosa, referente ao imóvel de matrícula nº. 

5480 do CRI desta Comarca. Argui que Luiz Carlos Barbosa foi a óbito em 

23/06/2015, e que o imóvel se encontra na posse dos requeridos, os quais 

não efetuaram o pagamento das prestações mensais do imóvel junto a 

Caixa Econômica Federal. Afirma que foi distribuído ação de execução 

perante a Justiça Federal para cobrança do valor das prestações 

vencidas, e que em novembro de 2018 foi surpreendido com bloqueio de 

valores em sua conta bancária. Aduz que procurou os réus para que 

estes efetuassem o pagamento do débito, contudo estes se mantiveram 

inertes. Sustenta que em 11 de Fevereiro de 2019 quitou o débito ajuizado 

pela Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 28.233,63 (vinte e oito 

mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos). Requer o 

ressarcimento do valor pago e indenização em danos morais. Juntou 

documentos. Os requeridos apresentaram contestação (Id. 22342599). 

Sustentam que no ano de 2013, o Sr. Luiz Carlos Barbosa, que é esposo 

da primeira requerida e pai do segundo requerido, adoeceu, indo a óbito 

em junho de 2015, e que não conseguiu manter as prestações da parcela 

do imóvel em dia. Alegam ter procurado a Caixa Econômica Federal 
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inúmeras vezes para regularizar a dívida, no entanto nunca obtiveram 

êxito pois sempre se esbarravam no fato de que, além do imóvel estar em 

nome de terceiro, não tinham procuração para negociarem. Aduzem ter 

entrado em contato com o requerente para renegociarem a dívida junto a 

instituição financeira, no entanto sem êxito. Sustentam a inexistência do 

dano. Requer a improcedência da ação. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

23240332). Intimadas a especificarem as provas, a parte requerida 

pleiteou pela audiência de instrução. O autor nada manifestou. Os 

requeridos juntaram aos autos documentos comprovando a 

hipossuficiência (Id. 27299685). 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. Observa-se que o autor pretende o 

ressarcimento dos valores relativos as prestações do imóvel sob matrícula 

nº. 5489, CRI local, as quais competia os requeridos o pagamento. A 

existência de relação jurídica entre as partes é ponto incontroverso, 

mesmo porque os próprios requeridos reconhecem que no ano de 2013, o 

Sr. Luiz Carlos Barbosa não conseguiu efetuar o pagamento das 

prestações do imóvel, e mesmo após seu falecimento os requeridos não 

efetuaram a quitação das parcelas. Ainda, vê-se que a Caixa Econômica 

Federal, ingressou com ação de execução contra o autor, a qual tramitou 

perante a Justiça Federal desta Comarca, tendo o requerente efetuado a 

quitação das prestações do imóvel, conforme se vê pelo documento de Id. 

22342618. Desse modo, tendo o autor feito prova dos fatos constitutivos 

de seu direito (art. 373, I, do CPC) e não tendo a ré feito prova de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), 

inclusive no que diz respeito aos valores cobrados, a procedência do 

pedido de cobrança e medida que se impõe. A propósito: "APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. 

ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO. NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. 

Desincumbindo-se o autor de seu ônus probatório quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333 do CPC, deve-se julgar 

procedente o pedido de condenação da Administração em pagar pelos 

serviços de transporte escolar prestados, relativamente aos meses de 

novembro e dezembro de 2012. 2. Deve-se afastar o argumento do 

apelante de que o fato de o contrato não estar em vigência quando da 

celebração do termo aditivo, afastaria a obrigação de pagar pelos 

serviços prestados, uma vez que o Município demonstrou interesse em 

prorrogar os serviços, não podendo invocar tal vício para se eximir do 

pagamento, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, nos 

termos dos arts. 884 a 886 do CC/02, bem como violação à moralidade 

administrativa (art. 37 da CF/88). 3. Negar provimento ao recurso." (TJMG. 

8ª Câmara Cível. Apelação nº 1.0019.13.000650-5/001. Rel. Des. Teresa 

Cristina da Cunha Peixoto, DJe: 28/04/2015). "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. 

CONTRATO. NOTAS FISCAIS. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - As notas fiscais e o contrato de 

prestação de serviços firmado com o Município torna certa a obrigação da 

Administração Pública pelo respectivo pagamento; - Nos termos do art. 

333 do CPC, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e 

ao réu incumbe a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

daquele direito. - Havendo nos autos prova inequívoca da existência de 

negócio jurídico entre as partes e da prestação dos serviços, a 

procedência do pedido é medida que se impõe, mesmo porque o 

cumprimento da obrigação assumida consiste em dever moral e legal da 

Administração Pública." (TJMG. 2ª Câmara Cível. Apelação nº 

1.0352.13.003978-2/001. Rel. Des. Hilda Teixeira da Costa, DJe: 

27/03/2015). Dessa forma, imperioso é o reconhecimento de que não 

houve o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel de matrícula 

5480, CRI local. Em relação ao dano moral, este é caracterizado quando 

existe lesão a um dos direitos de personalidade, como no caso em tela. 

Ainda que a parte autora não tenha quantificado de forma individual o 

dano moral, postulou o arbitramento pelo juízo e, havendo descrição dos 

danos sofridos pelo requerente, mostra-se possível o arbitramento de 

eventual danos moral. O requerente teve suas contas correntes bancárias 

bloqueadas judicialmente, conforme se vê no Id. 18364354, nos autos da 

ação de execução ajuizada pela Caixa Econômica Federal, a qual tramitou 

perante a Vara da Subseção Judiciária Federal nesta cidade. Na 

reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao 

ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a 

desestimulá-lo a rescindir. O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA 

adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao 

caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, 

n. 49, p. 60, 4ª edição, 1993: “A vítima de uma lesão a algum daqueles 

direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico 

que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes 

de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o 

sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada 

caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, 

nem tão pequena que se torne inexpressiva”. Existem critérios que devem 

ser observados para fixação do quantum indenizatório. Observe-se da 

jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA - INSERÇÃO INDEVIDA 

NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] O valor arbitrado deve ser 

mantido a título de indenização por dano moral, tendo em vista a 

observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo 

singular, eis que fora arbitrado em atenção à extensão do dano, o 

comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à 

repercussão do fato.” (TJMT, Ap 23137/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA,QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/04/2017, Publicado no DJE 08/05/2017). Tenho que o valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) é medida proporcional e razoável diante das 

circunstâncias do caso concreto. Ex Positis e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno os requeridos ao 

ressarcimento do valor desembolsado pelo autor, no valor total de R$ 

28.233,63 (vinte e oito mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e três 

centavos), acrescido de juros desde a data do desembolso e correção 

monetária a partir do ajuizamento do pedido. Observando o critério de 

razoabilidade, condições econômicas dos requeridos, bem como do autor, 

evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno os demandados, 

solidariamente, a pagarem ao requerente, a título de ressarcimento pelo 

dano moral que lhe causou, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Nos 

termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária 

deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, 

o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, 

ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. A sucumbência somente será exigida se presentes os 

requisitos legais, ante o benefício da assistência judiciária que ora defiro. 

Transitada 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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007829-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIFA SARA DE CARVALHO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0007206A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007829-33.2017.8.11.0003 Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais Requerente: Josiel Silva Pereira Requerida: Sara 

Despachante Vistos etc. JOSIEL SILVA PEREIRA, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS contra SARA DESPACHANTE, também qualificada no 

processo, visando obter a reparação dos danos descritos na inicial. O 

autor aduz que procurou a ré para regularização dos documentos 

referente ao seu veículo, sendo efetuado o pagamento no importe de R$ 

3.256,00 (três mil duzentos e cinquenta e seis reais). Aduz que houve 

atraso no pagamento e ainda constam débitos, do valor que foi pago com 

finalidade de regularização. Diz que procurou a requerida por várias 

vezes, não tendo êxito, mesmo com a promessa de um acordo amigável 

que não foi cumprido pela ré. Requer o ressarcimento dos danos. Requer 

a procedência do pleito inicial. Juntou documentos. Citada, a requerida 

apresentou defesa quando há muito já havia decorrido o prazo para tal, 

motivo pelo qual foi decretada sua revelia (Id. 22370662). Na contestação, 

sustenta que o autor firmou contrato com a requerida para regularização 

dos documentos do veículo Fiat/Palio Fire, Ano fab/mod.: 2003/2003, Placa: 

JZQ 1106, Cor: prata, Renavam: 806495987. Que não restou nenhuma 

pendência entre autor e ré, vez que foi entregue o documento do veículo 

devidamente quitado e todas as parcelas foram devidamente pagas. Diz 

que, houve o atraso no pagamento da última parcela do IPVA do ano de 

2016, por equívoco de um dos funcionários da empresa requerida, no 

entanto a parcela foi paga com atraso, não sendo causando nenhum dano 

ao demandante. Sustenta a inexistência de danos morais e materiais. 

Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

12203226). Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, 

as partes pleitearam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento (Id. 17649255 e Id. 17716441). Na audiência de instrução foi 

colhido o depoimento pessoal das partes, bem como a oitiva de duas 

testemunhas (Id. 25311012). Memoriais na formal oral. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O fim colimado na 

exordial cinge-se no pedido de indenização pelos danos descritos na 

inicial, em razão da falha na prestação de serviço por parte da requerida. 

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 

houve atraso no pagamento da parcela referente a IPVA. 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." É incontroverso que o autor contratou os serviços da ré para que 

esta regularizasse débitos do veículo Fiat/Palio Fire, Placa: JZQ 1106. A 

requerida sustenta que houve um equívoco por parte de um dos 

funcionários da demandada, e que a última parcela foi paga com atraso, 

entretanto o fato não trouxe nenhum dano ao requerente. Ora, a própria ré 

confirma que houve falha na prestação de serviços, em decorrência do 

atraso no pagamento da parcela do IPVA, que estavam a cargo da 

empresa despachante. Extrai-se do depoimento pessoal da representante 

legal da requerida: “... que houve um erro por parte da demanda; que isso 

nunca acontece; que assim que o requerido chegou no escritório falando 

do débito em atraso, já logo foi solucionado o problema; que não faz o 

acompanhamento para saber se está tudo quitado no Detran; que foi a 

última parcela que atrasou, mas que assim que ficou sabendo já efetuou o 

pagamento; que o autor não teve dano, que estava com o carro licenciado, 

tudo pago...” (Grifei) A testemunha JOSELENE DE ALMEIDA SILVA afirma 

que: “...que não fizeram o acompanhamento da situação do cliente 

referente a última parcela, mas que receberam o valor; que assim que o 

autor disse que a parcela estava em aberto foi efetuado o pagamento...” 

(grifei) Evidente, portanto, a má prestação de serviços da ré, que 

ocasionou no atraso da última parcela de IPVA. Contudo, embora tenha 

sido prestado um serviço falho quanto ao atraso da última parcela do 

IPVA, deve-se reconhecer que, no mais, os serviços contratados foram 

prestados e devidamente quitados, de modo que o autor não faz jus à 

restituição em dobro do valor pago. No que concerne ao dano moral, 

segundo nossos doutrinadores, é a lesão aos sentimentos, que atingem a 

subjetividade das pessoas, causando-lhes inquietações espirituais, 

sofrimentos, vexames, dores, enfim, sensações negativas. É a lição de 

Sérgio Cavalieri Filho: "Dano moral é a lesão de um bem integrante da 

personalidade; violação de bem personalíssimo, tal como a honra, a 

liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, vexame, 

sofrimento, desconforto e humilhação à vítima, não bastando para 

configurá-lo qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio só deve ser 

reputado 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" (Programa 

de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Malheiros p. 93/98). Segundo 

Antunes Varela: A gravidade do dano há de medir-se por um padrão 

objetivo (conquanto a apreciação deva ter em linha de conta as 

circunstâncias de cada caso, e não à luz de fatores subjetivos de uma 

sensibilidade particularmente embotada ou especialmente requintada). Por 

outro lado, a gravidade apreciar-se-á em função da tutela do direito: o 

dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária ao lesado" (Das Obrigações em Geral, 

Almedina, 8ª ed., p. 617) Nem sempre se afigura possível adentrar no 

universo psíquico de uma pessoa, para dela exigir a comprovação de que 

certo ato lhe causou ou não um dano dessa natureza. Assim, para a 

caracterização do dano moral, basta a demonstração de uma situação que 

conduza à presunção da existência de uma lesão a causar repercussão 

no universo psíquico do ofendido. É o que preleciona Humberto Theodoro 

Júnior: "Quanto à prova, a lesão ou dor moral é fenômeno que se passa 

no psiquismo da pessoa e, como tal, não pode ser concretamente 

pesquisado. Daí porque não se exige do autor da pretensão indenizatória 

que prove o dano extrapatrimonial. Cabe-lhe apenas comprovar a 

ocorrência do fato lesivo, de cujo contexto o juiz extrairá a idoneidade, ou 

não, para gerar dano grave e relevante, segundo a sensibilidade do 

homem médio e a experiência da vida" (Dano Moral, 4ª ed., 2001, p.09). No 

caso em questão, tem-se por inconteste o dano moral sofrido pelo autor, já 

que efetuou a contratação de serviços junto a ré, efetuou o pagamento de 

todo o valor acordado, no entanto, houve desídia por parte da ré, que 

atrasou com o pagamento da última parcela, mesmo efetuando o 

pagamento logo após. Com relação à fixação dos danos morais, Caio 

Mário da Silva Pereira ensina: "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." (in Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 

1995, p. 60). Em casos desta natureza, recomenda-se que o julgador se 

paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a 

ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, 

alcançar essa equivalência. O ressarcimento pelo dano moral decorrente 

de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser 

usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua 

fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições 

de quem paga. Deve-se considerar na sua fixação, a dupla finalidade do 

instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como 

forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a 

compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. Ademais, não 

se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também 

não se admite que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o 

ofendido. Invoca-se, a respeito, o magistério de Maria Helena Diniz: "Na 

reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe 

parecer eqüitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, 
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ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, 

fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser 

estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar 

uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A 

reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da 

indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem 

de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, 

decidindo com fundamento e moderação" (Revista Jurídica Consulex, n. 3, 

de 31.3.97). Apesar de não existirem critérios rígidos para a fixação da 

condenação pelo dano moral, hei por bem fixar o valor da indenização em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), por atender aos princípios acima referidos. Ex 

Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pleito inicial. Observando o critério de razoabilidade, 

condições econômicas da requerida, bem como do autor, evitando-se o 

enriquecimento sem causa, condeno a demandada, a pagar ao 

requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o 

montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Considerando que as partes 

decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos 

honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 

8º do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários 

advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do 

CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo 

o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, 

portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento 

jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A 

sucumbência, em relação ao autor, somente será exigida se presentes os 

requisitos legais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 15 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006865-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZIQUIEL APARECIDO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PORTELA GARCIA (EXECUTADO)

HORACIO ALVES GARCIA NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1006865-69.2019.8.11.0003. Exequente: Iziquiel Aparecido 

Carvalho Executados: Horácio Alves Garcia Neto e Jair Portela Garcia. 

Vistos etc. IZIQUIEL APARECIDO CARVALHO, qualificado nos autos, 

ingressou com CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra HORÁCIO ALVES 

GARCIA NETO e JAIR PORTELA GARCIA, também devidamente 

qualificados no processo, visando o recebimento do valor descrito nos 

autos. As partes noticiaram a realização de acordo e requereram a sua 

homologação com a extinção do presente feito, ID nº. 25763994. Em 

seguida, os executados informaram que houve o cumprimento da avença 

pactuada, ID nº. 27000480. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente execução ante o cumprimento 

da obrigação. Custas a cargo dos executados. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 15 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002882-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA IMPRESSÃO E LEVAR A REGISTRO O 

TERMO DE PENHORA EXPEDIDO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002823-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do autor para, no prazo legal, impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002823-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, EM CINCO DIAS, 

QUANTO O DEPÓSITO DO VALOR REMANESCENTE NOS AUTOS, SENDO 

SEU SILÊNCIO INTERPRETADO DE FORMA POSITIVA A EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. REGISTRO QUE O ALVARÁ EXPEDIDO JÁ 

ENGLOBOU A IMPORTÂNCIA REMANESCENTE DEPOSITADA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002052-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL REGIOLI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIFICO QUE APÓS CRITERIOSA ANÁLISE AOS AUTOS VERIFICO QUE 

HOUVE EQUÍVOCO NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA A PARTE 

AUTORA, CONSIDERANDO QUE NELE FORAM ENGLOBADOS O VALOR 

DE R$ 350,00 PAGOS PELA REQUERIDA A TÍTULO DE HONORÁRIOS 

PERICIAIS, CONFORME SE VÊ NO EXTRATO DA SUBCONTA DOS AUTOS 

ANEXO. DIANTE DISSO, PROCEDO COM A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, EFETUE O DEPÓSITO DE 

R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO 

DA IMPORTÂCIA A MAIOR QUE LEVANTOU POR MEIO DO ALVARÁ 

EXPEDIDO NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001772-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.G BARDELLI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

POSTULANDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007756-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007756-90.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA RÉU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos e examinados. I – Das custas 

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, independentemente de 

nova intimação, conclusos. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

15 de outubro de 2019, às 09:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000398-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FALCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (EXECUTADO)

BANCO SANTANDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA, NO PRAZO LEGAL, EFETUE O 

PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE DE R$ 13.403,41, CONFORME 

MANIFESTAÇÃO DE ID. 30712329.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010445-78.2017.8.11.0003

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:

DYONE DIAS LUZINI (REU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000110-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE PEDRAS RONDON LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. MARTINS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA, EM CINCO DIAS, DAR REGULAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, POSTULANDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016640-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DE CASTRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN NILO PINHEIRO MARQUES OAB - MA11028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016640-11.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADAO DE CASTRO SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos e 

examinados. Tendo em vista a remessa dos autos para este juízo (id 

27496080), INTIME-SE a parte autora para informar se possui interesse no 

prosseguimento do feito, assim como se manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000552-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESSI ANTONIO GALLIASSI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, POSTULANDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO, CONSIDERANDO QUE A 
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ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DOS AUTOS É DE 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001807-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELFINA MITICO MIYOSHI (EXECUTADO)

WALTAIR DE SOUZA (EXECUTADO)

JOSE TARCISO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, POSTULANDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002320-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BERTAGLI DE LIMA (REU)

ZEILA AVILA DE LIMA (REU)

WAGNER DA SILVA SANTOS - EPP (REU)

WAGNER DA SILVA SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON JULIAN BERGUIO MARTIN OAB - PR27651 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000276-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME FORTI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, distribuir a Carta Precatória 

expedida nos autos e comprovar sua distribuição ("Art. 1.210. Expedida a 

carta precatória, intimar a parte para diligenciar o seu cumprimento em 10 

(dez) dias, ressalvados os casos em que a parte for beneficiária da 

Justiça Gratuita. " - CNGC Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria). De corrido o prazo sem comprovação nos autos, o feito 

ficará suspenso pelo prazo de 01(um) ano, com fundamento no art. 921, 

III, §1ª do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005574-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA BARBIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, distribuir a Carta Precatória 

expedida nos autos e comprovar sua distribuição ("Art. 1.210. Expedida a 

carta precatória, intimar a parte para diligenciar o seu cumprimento em 10 

(dez) dias, ressalvados os casos em que a parte for beneficiária da 

Justiça Gratuita. " - CNGC Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria). De corrido o prazo sem comprovação nos autos, o feito 

ficará suspenso pelo prazo de 01(um) ano, com fundamento no art. 921, 

III, §1ª do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002468-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MACEDO VERTUDE (AUTOR(A))

FRANCISCO SOARES MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAR O NÚMERO DO CPF DO 

TERCEIRO PARA O QUAL SERÁ EXPEDIDO O ALVARÁ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004311-98.2018.8.11.0003

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)

 

Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01(um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1ª do Código de Processo Civil.

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006576-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TELMA VIEIRA BARROS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO OAB - MT26038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

LUFT & CIA LTDA - ME (LITISCONSORTES)

 

PROCESSO n. 1006576-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA TELMA 

VIEIRA BARROS FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO POLO PASSIVO: APPLE 

COMPUTER BRASIL LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/07/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 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: 1006595-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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RAAFA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1006595-11.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAAFA 

PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RICARDO ALVES ATHAIDE POLO PASSIVO: RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 27/07/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 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: 1006602-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VIANA AGULHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FERNANDES DE PAULA (REU)

 

PROCESSO n. 1006602-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAFAEL VIANA 

AGULHAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR POLO PASSIVO: CARLOS EDUARDO FERNANDES DE PAULA 

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: 11:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 

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: 1006607-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO LOPES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006607-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEONCIO LOPES 

DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 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: 1006518-02.2020.8.11.0003

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:

UEDER RIBEIRO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006518-02.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: UEDER 

RIBEIRO DE ALMEIDA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006516-32.2020.8.11.0003

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:

PEDRO VICTOR MOREIRA BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006516-32.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: PEDRO 

VICTOR MOREIRA BRITO Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006512-92.2020.8.11.0003

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:

LUCAS SOARES GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006512-92.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: LUCAS 

SOARES GUIMARAES Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 
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preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006507-70.2020.8.11.0003

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:

JULIENE BOZOKY LEONEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006507-70.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: JULIENE 

BOZOKY LEONEL Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006502-48.2020.8.11.0003

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:

jessica aparecida dos santos (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006502-48.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: JESSICA 

APARECIDA DOS SANTOS Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006500-78.2020.8.11.0003

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:

JAYNE ARAGAO RANGEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006500-78.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: JAYNE 

ARAGAO RANGEL Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006485-12.2020.8.11.0003

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:

AUGUSTO PERES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006485-12.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: AUGUSTO 

PERES DE OLIVEIRA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 
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deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006482-57.2020.8.11.0003

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:

ALEX FELIPE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006482-57.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: ALEX FELIPE 

PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006473-95.2020.8.11.0003

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:

SUELI DE PAULA VITOR STEIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006473-95.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: SUELI DE 

PAULA VITOR STEIN Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006468-73.2020.8.11.0003

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:

KIMBERLLY CORREA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006468-73.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: KIMBERLLY 

CORREA OLIVEIRA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação 

que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça 

deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do 

débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da 

parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006464-36.2020.8.11.0003

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:

ADRIANA ZENI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006464-36.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: ADRIANA 

ZENI Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite(m)-se 

o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida 

(art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação que, não havendo 

pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça deverá proceder 

penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do débito objeto da 

execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada 

(§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, 
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mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006456-59.2020.8.11.0003

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:

ADISON BISMARCK SILVA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006456-59.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: ADISON 

BISMARCK SILVA FREITAS Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o 

valor integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de 

citação que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de 

Justiça deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a 

quitação do débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação da parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)

-se o(s) executado(s) para comparecer à audiência de conciliação 

designada, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. 

da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006609-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CORREA DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006609-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO CORREA 

DE ARRUDA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/07/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 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: 1006610-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006610-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCISCO 

FERNANDES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2020 Hora: 12:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 

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: 1006619-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006619-39.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDIVINO DOS 

SANTOS OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 

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: 1006620-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO BATISTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006620-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABRICIO 

BATISTA CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 

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: 1006622-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CARVALHO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006622-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LILIAN 
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CARVALHO SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 

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: 1006623-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SALDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A.C.R. FERREIRA - ME (REQUERIDO)

BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006623-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SALDIVAN 

RODRIGUES DOS SANTOS POLO PASSIVO: A.C.R. FERREIRA - ME e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 

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: 1006624-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BEZERRA DE SAMPAIO (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:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006624-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIAS BEZERRA 

DE SAMPAIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS BRAGA MARIN, 

EDUARDO CARVALHO GONCALVES, BRUNO CESAR MORAES COELHO 

POLO PASSIVO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 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: 13:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 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: 1006625-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006625-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IVONE DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 29/07/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 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: 1006628-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006628-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIANA 

RODRIGUES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 29/07/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 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: 1006631-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006631-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JANE 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 29/07/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 

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: 1006633-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006633-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULA DE 

OLIVEIRA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/07/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 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: 1006634-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SANTOS DE FREITAS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006634-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DANIELLE 

SANTOS DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 29/07/2020 Hora: 12:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 

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: 1014896-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RENATO DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STALYN PANIAGO PEREIRA OAB - MT0006115A (ADVOGADO(A))

JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT25609/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAAO DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006226-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006326-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA JHENIFER DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES GIRELI OAB - MT24913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006650-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VALERIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO SOUZA DUTRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006650-59.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DANIEL 

VALERIANO DE SOUZA POLO PASSIVO: JOÃO SOUZA DUTRA 

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: 15:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006393-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006393-34.2020.8.11.0003. 

TESTEMUNHA: MARIA GERALDA DA SILVA TESTEMUNHA: ESTADO DO 

MATO GROSSO Vistos, etc. Pleiteia na exordial, concessão de tutela de 

urgência objetivando a imediata baixa do protesto junto ao Cartório do 4º 

Ofício desta Comarca, com protocolo nº. 1087034 e nº. 1087035, no CPF 

da parte Autora de nº. 396.199.151-00. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico 

a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Quanto 

a fumaça do bom direito, a parte autora aduz que seu nome se encontra 

protestado indevidamente em razão da existência de débito de custas 

judiciais, não obstante, aduz, ainda, o processo que não é parte no 

processo que gerou as mencionadas custas judiciais. A verossimilhança 

da alegação está revelada nos documentos acostados ao processo, quais 

sejam, cópia do processo judicial de origem das custas devidas, no qual é 

possível perceber que se trata de pessoas com o nome idêntico do da 

parte Autora, no entanto, com CPF e filiação distinta, restando provado 

não se tratar da pessoa da Autora. Por outro lado, o perigo da demora é 

evidente, pois os efeitos do protesto traz prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte reclamante queira celebrar, é cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Por outro lado, 

conceder a antecipação da tutela, não acarretará prejuízos ao reclamado, 

nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO que se oficie o Cartório 

do 4º Ofício desta Comarca, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, proceda á baixa do protesto em nome de MARIA GERALDA DA 

SILVA, CPF nº. 396.199.151-00, protocolo nº. 1087034 e nº. 1087035, tão 

somente com relação à divida ora discutida, até o deslinde final do feito, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência. Consigno que eventuais 

despesas oriundas da referida baixa, ficarão a cargo da parte reclamada. 

No mais, cite-se a parte requerida, para responder à presente demanda, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor. Contestada a ação, intime-se a parte reclamante 

para impugnação no prazo de 10 (dez) dias. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006549-22.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ALBERTO KERN REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora formula em 

peça vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida se abstenha a realizar o corte em sua energia elétrica, bem 

como se abstenha de incluir o nome da requerente nos cadastros 

pejorativos de créditos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, 

que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme disposto 

no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. E, nos termos do art. 

300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de 

urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que 

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

resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do 

CPC). No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado, visto ser proveniente de suposta fraude 

no medidor, resultando em cobranças referentes aos meses de setembro 

de 2019 a fevereiro de 2020. Ocorre que diante dos mesmos débitos, a 

reclamada vem ameaçando o consumidor de suspender o fornecimento de 

energia em sua unidade consumidora, bem como, em proceder com a 

inclusão de seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, o qual aponta para a possibilidade da concessão da 

liminar, à vista da probabilidade de veracidade dos argumentos trazidos. 

De outra banda, o perigo da demora resta provado diante da inadimplência 

da aludida fatura em discussão caracterizar a iminência do corte de 

fornecimento de energia elétrica na residência da parte reclamante, o qual 

causará evidentes prejuízos à parte autora e a sua família. Por outro lado, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e, em consequência, ANTECIPO os efeitos da 

tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme 

o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/2714030-0, tão 

somente com relação às faturas oras discutidas, e, caso já o tenha feito, 

que seja restabelecido o serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

até o deslinde do feito. Outrossim, determino que a reclamada abstenha-se 

de incluir o nome da reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

e, caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias, até o deslinde do feito. Caso a parte reclamada não 

cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em 

crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a 

serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006089-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUFRASIO SABINO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006089-35.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: EUFRASIO SABINO DE JESUS REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Inobstante as razões apresentadas pela 

requerente, tem-se que não foi apresentado fato novo ou documento novo 

capaz de ensejar a reconsideração do pedido. Assim, mantenho na 

íntegra o indeferimento da medida liminar. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006450-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATASHA DE AMORIM KULIK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006450-52.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): NATASHA DE AMORIM KULIK REU: UNIVERSO ONLINE S/A 

Vistos, etc. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de 

tutela de urgência para determinar que a requerida suspenda as 

cobranças mediante débito em conta. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico 

a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. E, nos 

termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da 

tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência 

quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 

300, §3º, do CPC). No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do 

direito pleiteado reside na notícia de que a reclamante aduz que jamais 

firmou contrato com a parte reclamada, inobstante isso estão ocorrendo 

débitos em sua conta corrente. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, o qual aponta para 

a possibilidade da concessão da liminar, à vista da probabilidade de 

veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o perigo da demora 

resta provado diante da ocorrência de débitos indevidos na conta corrente 

da parte autora. Por outro lado, conceder a tutela provisória, não 

acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes 

do Código de Processo Civil que a parte reclamada providencie no prazo 

de 05 (cinco) dias a suspensão dos débitos objeto da lide na conta 

corrente da parte autora do Banco Bradesco/Banco 237, Agência 01966, 

CPF: 023.528.211- 18, até o deslinde final do feito. Caso a parte reclamada 

não cumpra a determinação judicial supra no prazo estabelecido, fixo pena 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em 
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crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a 

serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004366-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE DE JESUS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDINEY DE AMORIM OAB - BA20088 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA ADRIANA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004366-78.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LAERTE DE JESUS E SILVA REQUERIDO: IMOBILIARIA 

ADRIANA LTDA - ME Vistos, etc. A parte autora formula em peça 

vestibular, pedido de tutela antecipada, objetivando a exclusão de seu 

nome do Protesto junto ao 4º Tabelionato. Pois bem. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. Quanto ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar 

que não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito 

dos Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos 

Juizados Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais). E, nos termos do art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a 

parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo 

vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). In casu, analisando 

detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico a ausência 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória e ou tutela de 

evidência. Em que pese a parte autora aduzir que a cobrança não é 

legítima, não vislumbro a existência do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, posto que das provas carreadas verifica-se 

que as cobranças, bem como o protesto são datadas dos anos de 2014 e 

2015, ou seja, mais de cinco anos, de modo que se revela ausente o 

perriculum in mora. De mais a mais, a urgência alegada pela parte 

requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da 

audiência conciliatória e, se for o caso, o contraditório e a instrução 

processual. No caso concreto, necessário oportunizar o contraditório de 

forma a esclarecer os fatos narrados na inicial e, se for o caso, permitir a 

produção de outras provas (a respeito da origem dos débitos 

mencionados na inicial em liame com o que consta no documento do SPC). 

Também, não é o caso de tutela de evidência, haja vista que a questão 

posta em juízo não se adequa a nenhuma das hipóteses do art. 311 do 

Código de Processo Civil. Assim, sem prejuízo de modificação ou alteração 

posterior, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se 

impõe. De outro lado, verifico que a questão amolda-se ao direito do 

consumidor, assim, deve ser deferido o pedido de inversão do ônus da 

prova nos termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Por tais considerações, considerando o disposto no art. 300 

do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95 e, sem prejuízo 

de modificação ou alteração posterior, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. No mais, CITE-SE 

a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO 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. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006594-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAAFA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1006594-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAAFA 

PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: RICARDO ALVES ATHAIDE POLO PASSIVO: RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

04/08/2020 Hora: 08:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 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: 1000970-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000970-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: HENRIQUE 

MORAIS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO 

NOGUEIRA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: CALCARD ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 04/08/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 15 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: 1006596-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MOTA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1006596-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEITON MOTA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDVALDO DE ALMEIDA 

FILHO POLO PASSIVO: RUMO MALHA NORTE 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: 08:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1003392-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ZANA PORTELA (TESTEMUNHA)

SERGIO DO NASCIMENTO GIRALDES (REQUERENTE)

MICHEL JOSE GERALDES PORTELA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 MANDADO DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA - 

TESTEMUNHA ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES 

PROCESSO n. 1003392-41.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [Oitiva]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

SERGIO DO NASCIMENTO GIRALDES Endereço: JOSE PEREIRA OLIVEIRA, 

560, RECANTO DO SALTO, ESPIRITO SANTO, LONDRINA - PR - CEP: 

86055-708 Nome: MICHEL JOSE GERALDES PORTELA Endereço: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, 3442, LOTEAMENTO MONTE LÍBANO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-265 Nome: MILTON ZANA PORTELA 

Endereço: RUA BIRIGUI, 292, VILA MARINÓPOLIS, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-852 POLO PASSIVO: Nome: CARLOS FRANCISCO QUESADA 

Endereço: MILQUIADES F MIRANDA, 633, SANTA CRUZ, RONDONÓPOLIS 

- MT - CEP: 78710-780 INTIMANDO: TESTEMUNHA MICHEL JOSE 

GERALDES PORTELA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) 

TESTEMUNHA(S) acima qualificada(s), para comparecer(em) à audiência 

de OITIVA DE TESTEMUNHA 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: Oitiva 

Sala: Oitiva Data: 18/08/2020 Hora: 14:20 no gabinete do 2º Juizado 

Especial no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, a testemunha poderá ser 

conduzida coercitivamente, inclusive com utilização de força policial, sem 

prejuízo das sanções penais pelo crime de desobediência. 

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, 15 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006603-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR BATISTA DE SANTANA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (REU)

 

PROCESSO n. 1006603-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALMIR BATISTA 

DE SANTANA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS POLO PASSIVO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL 

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: 08:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 15 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: 1006604-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER WILQUER SOARES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006604-70.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEBER 

WILQUER SOARES DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: KROTON 

EDUCACIONAL 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: 09:00 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 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: 1006608-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006608-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IGOR DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

04/08/2020 Hora: 09:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 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: 1006611-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CABRAL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006611-62.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

CABRAL PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 04/08/2020 Hora: 09:30 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 15 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: 1006612-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CALACA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006612-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCOS 

CALACA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 04/08/2020 Hora: 09:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 15 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: 1006613-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GUSTAVO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006613-32.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIO 

GUSTAVO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 04/08/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 15 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: 1006616-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUIEL GARCIA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006616-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ISAQUIEL 

GARCIA DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 04/08/2020 Hora: 10:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 15 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: 1006618-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA ROSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006618-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAFAEL DA 

ROSA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 04/08/2020 Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 15 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: 1006621-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006621-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LETICIA RAMOS 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 04/08/2020 Hora: 13:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001110-30.2020.8.11.0003

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

AUXILIADORA SILVA BISPO OAB - 550.075.701-68 (REPRESENTANTE)

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001110-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: AUXILIADORA 

SILVA BISPO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS NAVES DE 

RESENDE POLO PASSIVO: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Conciliação período vespertino Data: 04/08/2020 Hora: 

13:15, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 15 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: 1006626-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA MOREIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1006626-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MONICA 

MOREIRA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR 
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SENA NOGUEIRA LUNA 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: 04/08/2020 Hora: 13:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 15 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: 1006627-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006627-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MATHEUS 

VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

04/08/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 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: 1006630-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADELAIDE KURUGUGOE PARU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006630-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

ADELAIDE KURUGUGOE PARU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 04/08/2020 Hora: 14:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 15 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: 1006632-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA SANTOS AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006632-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KEILA CRISTINA 

SANTOS AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 04/08/2020 Hora: 14:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 15 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: 1006466-06.2020.8.11.0003

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:

DAIANE SOUZA BARBOSA (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012830-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA PIOVEZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012830-28.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DENISE APARECIDA PIOVEZAN REQUERIDO: 

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no 1º Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001045-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE ALVES DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA NOGUEIRA 

LUNA POLO PASSIVO: NATURA COSMÉTICOS S.A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 04/08/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 15 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: 1006640-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEMIR FONTOURA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006640-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SEMIR 

FONTOURA DE MORAES POLO PASSIVO: BANCO AGIBANK 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: 04/08/2020 Hora: 15:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 15 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: 1001053-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RANGEL DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001053-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BRUNO RANGEL 

DA SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: BANCO TRIANGULO 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: 05/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 15 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: 1006642-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PRAZERES VASCONCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006642-82.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

PRAZERES VASCONCELOS 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: 05/08/2020 

Hora: 08:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 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: 1001071-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILAINE DOS SANTOS VELOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CEZAR SILVA JUNIOR OAB - SP392525 (ADVOGADO(A))

RAFAEL PEREIRA LIMA OAB - SP262151 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1001071-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCILAINE 

DOS SANTOS VELOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA 

ADRYELLI VIEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: SADE EDITORA E 

DISTRIBUIDORA DE LIVROS 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 período vespertino Data: 

04/08/2020 Hora: 15:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 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: 1006645-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WLAYNER VINICIUS REGIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR SPINELLI E SPINELLI LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006645-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WLAYNER 

VINICIUS REGIS POLO PASSIVO: CESAR SPINELLI E SPINELLI LTDA ME - 

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 

período matutino Data: 05/08/2020 Hora: 08:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 15 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: 1001071-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILAINE DOS SANTOS VELOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CEZAR SILVA JUNIOR OAB - SP392525 (ADVOGADO(A))

RAFAEL PEREIRA LIMA OAB - SP262151 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1001071-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCILAINE 

DOS SANTOS VELOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA 

ADRYELLI VIEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: SADE EDITORA E 

DISTRIBUIDORA DE LIVROS 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 período vespertino Data: 

04/08/2020 Hora: 15:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 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: 1000718-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DERKOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/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))

 

PROCESSO n. 1000718-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:OSMAR 

DERKOSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO ALMEIDA DE 

SOUZA, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA, DAYANE FARIA 

MENDES, CRISTINA RIBEIRO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BMG 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 
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período matutino Data: 05/08/2020 Hora: 08:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 15 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: 1000718-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DERKOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/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))

 

POLO PASSIVO: BANCO BMG 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: 05/08/2020 

Hora: 08:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000677-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WESLEY 

SANTOS SILVA POLO PASSIVO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 15/07/2020 Hora: 13:00 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 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: 1001025-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AIDO GIROLETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001025-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:AIDO GIROLETTI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

POLO PASSIVO: BANCO BMG 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: 05/08/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 15 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: 1014283-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 DESPACHO Processo: 1014283-58.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos. Considerando os novos documentos juntados 

pela parte requerida (ID 28897144 ), intime-se a parte autora, através de 

seu patrono constituído para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar. Cumprida a determinação supra, voltem os autos conclusos 

para sentença. 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: 1006655-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1006655-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO VITOR 

SENA NOGUEIRA LUNA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR 

SENA NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: CONCESSIONARIA ROTA DO 

OESTE 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: 05/08/2020 Hora: 09:15 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 15 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: 1016873-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO JOSE FERREIRA OAB - MT8213 (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade de Embargos de 

Declaração Processo: 1016873-08.2019.8.11.0003; Valor causa: 0,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Abatimento proporcional do preço]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que os 

Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente pelo Promovido, 

dessa forma, intimo o Embargado para manifestação em 5 dias. 

RONDONÓPOLIS, 15 de abril de 2020 JOSE APARECIDO FERREIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006596-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MOTA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RUMO MALHA NORTE S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - liminar 

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

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1006596-93.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CLEITON MOTA DE SOUZA Endereço: 

Rua das Samambaias, Lote 03 Quadra 16, sn, Lote 03 Quadra 16, Jardim 

Altos de Pedra Preta, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: RUMO MALHA NORTE S.A Endereço: RUA B, s/n, 

PARQUE INDUSTRIAL INTERMODAL DE RONDONÓPOLIS, RONDONÓPOLIS 

- MT - CEP: 78746-860 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo 

passivo, para, querendo, responder a ação no prazo legal, 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 documento, assim como a INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Data: 04/08/2020 Hora: 08:30, a ser realizada na sede deste 

juízo, no endereço acima indicado. MEDIDA LIMINAR: "Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil DETERMINO que a empresa 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a RETIRADA DE 

QUALQUER RESTRIÇÃO junto ao nome e CPF do autor Cleiton Mota de 

Souza (RG nº 22798366 SESP/MT e CPF nº 052.463.121-27), enquanto 

estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda. 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. 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." ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

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

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

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. RONDONÓPOLIS, 15 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.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005901-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE BARBOSA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - 

liminar deferida EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1005901-42.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 21.303,45 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCILENE BARBOSA COSTA Endereço: 

AVENIDA FLORIANÓPOLIS, 470, JARDIM TROPICAL, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78715-030 POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 

PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE 

JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 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: Conciliação - Data: 27/07/2020 Hora: 

10:30 LIMINAR: "Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Sendo 

assim, conforme o disposto no art. 461, § 5° do Código de Processo Civil 

DETERMINO que o requerido BANCO BMG proceda, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a SUSPENSÃO DOS DESCONTOS realizados no benefício 

previdenciário recebido pela parte autora, bem como SE ABSTENHA de 

proceder com qualquer restrição que impeça a requerente de realizar 

empréstimos com outras instituições bancárias, tão somente quanto ao 

contrato objeto desta ação, até o julgamento final da presente demanda, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência. Importante registrar que 

as determinações acima se referem tão somente ao empréstimo 

consignado efetuado em 15.11.2019, consoante contrato nº 603908014, 

no valor de R$ 1.063,45 (um mil e sessenta e três reais e quarenta e cinco 
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centavos) com descontos mensais de R$ 30,00 (trinta reais), os quais são 

realizados direto na aposentadoria da autora. 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." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

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

preclusão (art. 334,§5º, CPC). RONDONÓPOLIS, 15 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005833-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005833-92.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE GONCALVES CORREA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de 

pedido de reconsideração de decisão que indeferiu pedido de liminar, o 

qual pleiteava determinação para que a parte reclamada se abstenha de 

proceder com o desligamento do fornecimento de energia na unidade 

consumidora 6/99400-4, bem como que seja impedida de inserir o nome do 

autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito, considerando o seu histórico 

passado de consumo. Analisando os autos, verifico que ainda não houve 

alteração da situação fática a ponto da concessão da medida de urgência 

pleiteada pela parte autora, pelo menos nesta fase do processo. Assim, 

indefiro o pedido de reconsideração postulado em ID 31124559 e 

MANTENHO a decisão lançada em ID 30914025 e tudo que nela consta, 

pelos seus próprios fundamentos. Por fim, informo que a Agência Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel) proibiu o corte de energia durante o período da 

pandemia do coronavírus. O fornecimento de energia será garantido a 

todas as residências e aos serviços considerados essenciais por um 

prazo de 90 dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006552-74.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIANA CASTREQUINI TERNERO REQUERIDO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, 

pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão imediata da 

cobrança no cartão de crédito da parcela referente ao débito objeto da 

lide, bem como o ressarcimento da 1ª e 2ª parcelas já debitadas pela 

empresa requerida. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial, 

eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos com ela acostados, verifico 

a presença dos requisitos para a concessão parcial da tutela de urgência. 

A tutela antecipada objetiva o adiantamento dos efeitos da decisão final a 

ser proferida em processo de conhecimento com a finalidade de evitar 

danos ao direito subjetivo da parte. Assim sendo, a prova inequívoca a 

que se refere o legislador não é aquela que baste para a prolação da 

sentença, e sim, aquela que seja suficiente para o convencimento do 

magistrado quanto à existência de verossimilhança nas alegações 

levantadas pela parte. Deste modo, os fundamentos apresentados por 

aquele que pretende a tutela antecipada devem ser relevantes e apoiados 

em prova idônea. No caso em apreço, a razoabilidade da boa aparência do 

direito e a verossimilhança das alegações estão evidenciadas pelos 

documentos acostados nos autos acerca do cancelamento das 

passagens e dos descontos da 1ª e 2ª parcelas realizados no cartão de 

crédito. Quanto ao perigo da demora, mostra-se evidente, pois tais 

descontos atentam contra a dignidade da pessoa humana da parte autora, 

pois reduz seu orçamento mensal, sendo indene de dúvidas que a mesma 

sofrerá danos ainda maiores, se a tutela postulada for deferida apenas no 

final da demanda, tendo em vista a iminência do prosseguimento dos 

referidos descontos, eis que a autora dividiu o total dos débitos em 5 

(cinco) parcelas. Por outro lado, conceder a tutela de urgência, não 

acarretará prejuízos à reclamada, nem prejudicará o prosseguimento 

normal do litígio, pois não se trata de questão irreversível, podendo a 

medida liminar ser revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a 

empresa reclamada GOL LINHAS AEREAS S.A., SUSPENDA AS 

COBRANÇAS das parcelas vincendas no cartão de crédito do autor, com 

final “1181”, no prazo de 05 (cinco) dias, tão somente com relação aos 

débitos objeto desta ação, quais sejam, 3 parcelas no valor de R$ 479,92, 

com vencimentos em 15/05/2020, 15/06/2020 e 15/07/2020, enquanto 
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estiverem sendo discutidos, ou seja, até o final da presente demanda, sob 

pena de incorrer crime de desobediência. Para tanto, OFICIE-SE A PORTO 

SEGURO CARTÕES CFI (CNPJ 04.862.600/0001-10 AL, Barão de 

Piracicaba, 618, 4º Andar, Lado B - Campos Eliseos - CEP: 01216-012 - 

São Paulo/SP), bem como as operadoras de cartão VISA e MASTERCARD, 

para informar da SUSPENSÃO das parcelas vincendas que seriam 

debitadas no cartão de crédito com final “1181” de titularidade da autora 

Luciana Castrequini Ternero, no valor de R$ 479,92, com vencimentos em 

15/05/2020, 15/06/2020 e 15/07/2020. Importante registrar que as 

determinações acima se referem tão somente as 3 parcelas vincendas, 

oriundas de compra de passagem aérea realizada pela autora junto a 

empresa requerida, as quais vencem em 15/05/2020, 15/06/2020 e 

15/07/2020, no valor de R$ 479,92 cada. Ademais disso, INDEFIRO nesta 

fase do processo, o requerimento formulado a título de ressarcimento da 

primeira e segunda parcela, acrescida da taxa de embarque, em sede de 

tutela de urgência, por entender que ausentes os requisitos necessários à 

concessão, em consonância com o ordenamento processual e com o 

artigo 300 do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006596-93.2020.8.11.0003. 

AUTOR: CLEITON MOTA DE SOUZA REU: RUMO MALHA NORTE S.A 

Vistos. A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida proceda com o desbloqueio e/ou 

desconstitua qualquer restrição lançada sobre seu nome, bem como de 

seus veículos. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado 

reside nas alegações do reclamante, onde afirma ser motorista 

profissional na empresa Jose Carlos Marcilio Vicente & CIA LTDA (MM 

Transportes ME - CNPJ: 06.698.035/0001-22), há vários anos e jamais 

teve qualquer conduta que viesse denegrir sua vida profissional ou 

pessoal. Ocorre que no mês Março/2020, ao tentar realizar agendamento 

de descarga de soja, no terminal foi impedido devido a restrição interna no 

sistema da empresa requerida. Explicou que ao tentar se informar junto a 

empresa demandada, não obteve qualquer esclarecimento acerca do 

motivo que ensejou a tal restrição interna ou qual seria esta restrição. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos. Cabe ressaltar que o perigo da demora 

é evidente, pois os efeitos do bloqueio geram prejuízos ao autor, que pode 

ser tolido de exercer sua profissão, principalmente em situação de 

pandemia em que estamos vivendo atualmente (corona vírus), sendo 

cediço a possibilidade de danos de difícil reparação ou até mesmo 

irreparáveis a parte requerente. Por outro lado, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil DETERMINO que a empresa 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a RETIRADA DE 

QUALQUER RESTRIÇÃO junto ao nome e CPF do autor Cleiton Mota de 

Souza (RG nº 22798366 SESP/MT e CPF nº 052.463.121-27), enquanto 

estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda. 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. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006627-16.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MATHEUS VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A 

parte autora formula em peça vestibular concessão de tutela de urgência 

objetivando que a empresa requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC 

nº 6/2110057-3. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, referente às faturas descritas na inicial, pois se refere à 

recuperação de consumo. Ocorre que diante do tal débito, a reclamada 

vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender o 

fornecimento de energia em sua unidade consumidora. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais, 

inclusive, pelas faturas contestadas e carta ao cliente. Cabe ressaltar que 

o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência é 

evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é 

considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. 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 unidade consumidora da parte autora. No mais, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a empresa reclamada SUSPENDA A COBRANÇA DA FATURA do mês 

de outubro de 2019 e ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 

6/2110057-3 e, caso já o tenha feito, que restabeleça no prazo de 24 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 67 de 254



(vinte e quatro) horas, enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se 

refere à UC 6/2110057-3 e as faturas objeto da lide, registradas no valor 

de R$ 6.721,58 e R$ 1.413,00, ambas referentes a outubro de 2019 e com 

vencimento em 30/01/2020. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015784-47.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EVARISTA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: CREFISA 

SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por EVARISTA APARECIDA DA SILVA por meio 

da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor 

de CREFISAS.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando 

indenizações por danos morais e materiais. Preliminar. - DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL Rejeito a preliminar, 

uma vez que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para 

a elucidação da questão. - DA CARÊNCIA DE AÇÃO–FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL Rejeito a preliminar, pois, há interesse 

processual, posto que presente a utilidade/necessidade, do provimento 

jurisdicional para o caso em apreço. Passo à análise do mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Analisando detidamente os autos verifico que não houve a 

comprovação da contratação/autorização dos serviços de empréstimo. 

Tratando-se de relação consumerista, caberia à parte Reclamada, em 

inversão do ônus da prova, a sua demonstração (art. 6º, VIII do CDC), 

entretanto a parte Reclamada não trouxe aos autos provas inequívocas 

que demonstre a contratação do serviço, sendo que as telas sistêmicas 

acostadas são servem para comprovar o suposto contrato, portanto, a 

parte reclamada não desincumbiu do ônus probatório nos termos do artigo 

373, II do CPC. Deste modo, caracterizado está o defeito do serviço, 

resultando na responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso tendo em vista, ainda, a não comprovação de 

nenhuma excludente de responsabilidade (§3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Por tal razão, nos termos do parágrafo único do artigo 42, do CDC, 

reconheço o dano material no desconto indevido, devendo ser restituído 

em dobro o valor de R$ 346,62 (trezentos e quarenta e seis reais e 

sessenta e dois centavos). No caso concreto, o fato por si só, configura 

dano extrapatrimonial “in re ipsa”, que independe de prova de sua 

ocorrência. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor 

deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na 

via do enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO Isto posto, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido, para: a) condenar a parte Reclamada a restituir o valor de R$ 

346,62 (trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos), 

referentes a parcela descontada indevidamente, a título de repetição do 

indébito em dobro, acrescidos de juros de 1% (um por cento), a.m. e, 

correção monetária (INPC), ambos a contar do desconto indevido; e, b) 

condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz (a) leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Decorrido 

o prazo recursal, havendo pedido de execução do (a) reclamante, 

proceda a alteração no sistema para execução de sentença. Em seguida, 

apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o (a) executado (a) para 

pagamento do debito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem impugnação, 

expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016147-34.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MANOEL ENRIQUE MENDES DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO proposta por MANOEL ENRIQUE MENDES DOS SANTOS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar. – INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL Entendo pela rejeição da preliminar arguida, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a elucidação da 

controvérsia. Mérito. A parte Reclamante alega que recebeu duas faturas 

de suposta recuperação de consumo, sendo uma no valor de 

R$365,40(trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), e 

outra de R$ 4. 076,28 (quatro mil setenta e seis reais e vinte oito 

centavos), com vencimento previsto para 30/11/2019). Aduz que a 

cobrança é ilegal, uma vez que não foi observado o contraditório e a 

ampla defesa. Foi deferida medida liminar no evento. 27178078. Por outro 

lado, a parte ré, em contestação logrou êxito demonstrar a legitimidade da 

cobrança, trazendo documentos, registros fotográficos e explicando que 

as faturas mencionadas na inicial são referentes à recuperação de 

consumo, devido à existência de irregularidades no medidor, a qual gerou 

o Termo de Ocorrência e Inspeção nr. 710882, na ocasião, a vistoria foi 

acompanhada pelo filho do reclamante, sendo que este se recusou a 

assinar. Assim, em que pesem os argumentos apresentados pelo 

reclamante, entendo que há prova suficiente que demonstre que a parte 
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autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica –, possuindo a 

empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação 

de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. Ademais, as 

referidas faturas foram extraídas com base em critérios técnicos dos 

artigos 129 § 1º incisos I, II e III; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 

414/2010, da ANEEL. Art. 129 § 1º - A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III - elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012) 

(...) 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: (...) Art. 133. 

Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a 

distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos 

seguintes elementos: I - ocorrência constatada; II - memória descritiva dos 

cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de 

energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas 

excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; (...) Nesse 

sentido: SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – LAUDO TÉCNICO – PROVAS 

SUFICIENTES – IRREGULARIDADE DEMONSTRADA – FALHA MECÂNICA 

NO MEDIDOR – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. A concessionária 

pública de energia elétrica tem o direito de instaurar procedimento 

administrativo para apurar irregularidades no consumo, devendo emitir 

laudo técnico para comprovar qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 

da Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL). Havendo nos autos cópia do 

procedimento interno com intimação do consumidor para manifestação e 

laudo técnico (com certificação ABNT NBR ISO 9001), comprovando a 

irregularidade apontada pela concessionária (falha mecânica no medidor), 

as condutas com o escopo de recuperar seu crédito não configuram ato 

ilícito, mas exercício regular de direito (artigo 188 do Código Civil). (...) 

(TJMT TRU 113412320128110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data 

da publicação no DJE 16/07/2013). Grifei. Insta pontuar que, em se 

tratando de cobrança de débito de recuperação de consumo, isto é, dívida 

pretérita, não há que se falar em possibilidade de suspensão do 

fornecimento de energia, conforme precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - 

ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO 

APURADA EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, 

embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de 

energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, 

não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas 

vias ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de 

débito pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no 

fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo 

não-faturado. Precedentes. 3. Recurso especial provido. STJ - REsp: 

1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de 

Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/06/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. 

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. REFATURAMENTO. 

CÁLCULO DO DÉBITO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 

456/2000 DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. SUSPENSÃO 

NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO 

CONSUMIDOR POR DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO 

PRETÉRITO. PRECEDENTES. I. Constatadas irregularidades no medidor de 

energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, 

b , da Resolução nº 456/2000. II. Ilegal a cobrança do custo administrativo, 

ante a inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento 

de fiscalização. III. Indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, se 

houver inadimplemento do consumidor, por débito de recuperação de 

consumo, pois considerado débito pretérito. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Apelação da parte autora desprovida. Apelação da 

concessionária parcialmente provida. Voto vencido. (Apelação Cível Nº 

70052658291, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 14/08/2013). DISPOSITIVO. Ante 

o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na 

inicial, para: a) manter a liminar concedida no evento. 27178078, no que 

tange à determinação que a reclamada se ABSTENHA de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na 

inicial; b) indeferir os demais pedidos, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto os autos à 

M.Mª. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010030-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. D. S. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. R. (REU)

 

1010030-95.2017.8.11.0003 Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1691 da CNGC, impulsiono o presente 

feito para INTIMAR a parte autora para manifestar acerca dos documentos 

trazidos aos autos e para dar andamento no processo, no prazo de 05 

(cinco) dias. Rondonópolis/MT, 14 de abril de 2020. Lidiane da Cruz Garcia 

Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002408-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002408-28.2018.8.11.0003 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Rondonópolis/MT, 15 de abril de 2020. GERALDA ESPLENDO 

DOS SANTOS MORAES Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001801-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. R. (AUTOR(A))

R. S. B. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. W. C. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001801-78.2019.8.11.0003. AUTOR(A): E. B. R., ROBERTA SILVA 

BEZERRA RODRIGUES REU: ELVIS WALLAS CORDEIRO RODRIGUES 

Visto. Considerando as certidões de ids. 30040663 e 30676472, 

ressaltando ainda que é de reponsabilidade da parte manter o endereço 

atualizado nos autos, sem mais delongas, JULGO EXTINTO o processo, 

com amparo no art. 485, III, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios. 

Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias. Publicada e registrada 

eletronicamente, promova-se as intimações necessárias e cumpra-se. Às 

providências. RONDONÓPOLIS, 9 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1009137-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. P. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES OAB - MT25638/O (ADVOGADO(A))

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

 

Processo n.º 1009137-36.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforada por W.P.L., representada 

por sua genitora, Ermelinda Francisca Linardi, em face de WILLIAM 

PEREIRA DA SILVA (qualificados nos autos). 2. No ID: 28965989 infere-se 

que a parte devedora cumpriu sua obrigação alimentar. 3. O representante 

do Ministério Público manifestou-se (ID: 31058143), pugnando pela 

extinção do feito nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os 

modos de extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação. 6. Diante da manifestação da parte autora (ID: 28965989), 

verifica-se que a obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de 

maneira que, cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção 

do feito em análise. 7. Ante o exposto, em conformidade com o parecer 

ministerial e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, 

nos termos do art. 924, inciso II, do Codex Processual Civil. 8. No mais, 

sendo o caso, expeça-se o competente contramandado de prisão junto ao 

BNMP, bem como proceda-se com a baixa às eventuais constrições ao 

patrimônio do executado, que por este processo tenham ocorrido. 9. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 10. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000882-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000882-89.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS C.C. GUARDA E VISITAS aforada por CELIOMAR 

SOARES RIBEIRO em face de JÉSSIKA DIAS PEREIRA (qualificados nos 

autos). 2. As partes formularam acordo, conforme termo de ajuste 

carreado aos autos (ID: 26659139), referente aos alimentos, guarda e 

visitas. 3. O representante do Ministério Público opinou favoravelmente à 

homologação do acordo (ID: 29391491). 4. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm 

legitimidade e estão bem representadas. 6. Tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o 

acordo entabulado nos autos para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 7. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e 

em conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução 

de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil, 

deferindo os alimentos, guarda e visitas, nos moldes acordados no ID: 

26659139. 8. Expeça-se o competente termo de guarda compartilhada dos 

menores em favor de seus genitores. 9. Sem condenação em custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 10. Notifique-se o representante do 

Ministério Público. 11. Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo 

recursal, a presente transita em julgado com sua publicação, assim, 

arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

04 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005613-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. V. (REQUERENTE)

R. A. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO DA SENTENÇA: (...)7. Ante a possibilidade da dissolução do 

casamento estampada no art. 1.571, inciso IV, do Código Civil e art. 226, 

§6º, da Constituição da República, com a redação que lhe foi dada pela 

Emenda Constitucional n.º 66, outro caminho não há senão decretar o 

divórcio, conforme pleiteado na inicial. 8. Tendo em vista que os 

requerentes estão em comum acordo e diante da regularidade das 

cláusulas avençadas, homologo, por sentença, o acordo entabulado na 

inicial para que produza seus jurídicos e legais efeitos, pelo que, ex vi do 

art. 487, inciso III, alínea b, do Digesto Processual Civil, c.c. art. 1.571, 

inciso IV, do Código Civil, decreto o divórcio postulado por GÉSSICA 

GONÇALVES VIEIRA e RONI ALEXANDRE DE BRITO (qualificados nos 

autos). 9. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

10. Notifique-se o representante do Ministério Público. 11. Averbe-se a 

presente decisão no assentamento do registro civil. 12. Oficie-se ao titular 

do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

inscrição e averbação. 13.Tendo as partes renunciado ao prazo recursal, 

a presente transita em julgado com sua publicação, após, arquivem os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006284-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI FRANCISCO CRUZ OAB - MT17195-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1006284-54.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO aforada por KAROLLYNE GONÇALVES 

DUARTE VILELA em face de IGOR MARQUES VILELA (qualificados nos 

autos). 2. A parte autora, na petição de ID: 29658841, pugna pelo 

julgamento antecipado parcial do mérito relativamente à decretação do 

divórcio, possibilitando que ela regularize a sua situação civil e possa 

voltar a usar o nome de solteira, Karollyne Gonçalves Duarte, conforme 

termo de ajuste carreado aos autos (ID: 22528740), enquanto não 

resolvida a questão da partilha do patrimônio. 3. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. O 

legislador ordinário ao editar o Código de Processo Civil foi sábio ao prever 

expressamente a possibilidade de se julgar antecipadamente o mérito 

parcial de uma lide, conforme reza o art. 356, do CPC. Vejamos: “Art. 356. 

O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos 

formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em 

condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.” (grifo nosso) 5. 

Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, tendo em vista que as partes 

transigiram parcialmente com vistas à solução da demanda, hei por bem, 

desde logo, julgar o mérito parcial desta actio, com arrimo do art. 356, 

inciso I, do CPC, para homologar, por sentença, o divórcio entre as partes, 

possibilitando que a requerente volte a usar o nome de solteira, Karollyne 
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Gonçalves Duarte. 6. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao 

cumprimento da presente sentença parcial. 7. Sem condenação em custas 

e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob 

o pálio da gratuidade da justiça. 8. No mais, considerando que o acordo 

entabulado no ID: 22528740, referente à partilha de bens, ainda não foi 

homologado ante a ausência de comprovação da propriedade dos bens 

descritos no ID: 20752863 e no item n.º 1.6 do acordo de ID: 22528740, 

intime-se novamente a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar o feito (art. 321, do CPC), atendendo às disposições contidas 

no art. 320, do Estatuto Processual Civil, carreando aos autos documentos 

hábeis a comprovar a propriedade dos bens supracitados, conforme 

preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob pena de o juízo não deliberar 

quanto a sua partilha. 9. Intime-se. 10. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004206-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA CAMBRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS LOUANA MENDES SILVA OAB - MT18941/O (ADVOGADO(A))

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

DECIO CRISTIANO PIATO OAB - MT7172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER ZANCANARO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARILENE APARECIDA DE FREITAS ZANCANARO (HERDEIRO)

ODAIR DOMINGUES FERREIRA OAB - SP102240 (ADVOGADO(A))

LAURI JOSE ZANCANARO (HERDEIRO)

IRENE EMIKO MATUO FERREIRA OAB - SP223751 (ADVOGADO(A))

IVONETE ANA ZANCANARO PISSAIA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ JOAO ZANCANARO (TERCEIRO INTERESSADO)

DISIOLI LUIZ PISSAIA (TERCEIRO INTERESSADO)

SUELI HELENA ZANCANARO CARNIEL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004206-58.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o 

teor do petitório de ID: 29263479. 2. Após, venham-me os autos conclusos 

para deliberação. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008710-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

RAFAEL PIRANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA CORREA DA SILVA (REU)

RAFAEL PIRANI (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008710-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 30944801 e considerando que o feito já foi julgado, 

inclusive com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, 

com as baixas de estilo e as cautelas de praxe. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de abril de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009389-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntária (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009389-39.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 31217399, intimem-se a inventariante, pessoalmente, e seu 

procurador, via DJe, para se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de remoção da inventariança, nos termos do art. 622, inciso II, 

do Digesto Processual Civil, salientando-lhes o disposto no parágrafo 

único do art. 274 do mesmo Codex. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001016-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001016-19.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 19560867, devendo a parte requerida ser citada na forma editalícia, 

nos moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se decorrido o 

prazo do edital sem manifestação da parte demandada, em atenção ao 

disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde já, como 

curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para 

o patrocínio dos interesses da parte requerida, devendo ser intimado para 

requerer o que de direito, no prazo legal. 3. Após, abra-se vista dos autos 

à parte autora e ao representante do Ministério Público, para sua 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Empós, conclusos. 5. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de outubro de 

2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009299-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. N. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. S. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n.º 1009299-65.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 20767750, 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. 3. Após, abra-se vista dos autos à parte autora 

e ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, no prazo 

de 5 (cinco) dias. 4. Empós, conclusos. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de junho de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007190-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR RECH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007190-44.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 31103041, intimem-se a parte autora, pessoalmente, e seu 

procurador, via DJe, para se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000276-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROMALINA ESTEFANES FRANCA (REQUERENTE)

LUCIA DE FATIMA STEFANES (REQUERENTE)

FLABIA DE FATIMA STEFANES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO CARLOS STEFANES (REQUERENTE)

ANTONIO LAURI STEFANES (REQUERENTE)

ANTONIO ROGERIO STEFANES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZENIR STEFANES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000276-27.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 31142833, intimem-se o inventariante, pessoalmente, e seu 

procurador, via DJe, para se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de remoção da inventariança, nos termos do art. 622, inciso II, 

do Digesto Processual Civil, salientando-lhes o disposto no parágrafo 

único do art. 274 do mesmo Codex. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001774-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. R. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. M. M. A. (REU)

K. W. R. D. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001774-61.2020.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para dar andamento ao processo, 

manifestando sobre a certidão retro, requerendo o que de direito, em cinco 

dias. Rondonópolis/MT, 15 de abril de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002757-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SOARES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMILE NUNES DE ANDRADE (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002757-65.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: ID: 30989818, intimem-se a parte autora, pessoalmente, e 

seu procurador, via DJe, para se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) 

dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009734-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Z. D. S. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. P. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1009734-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 26041647, em atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do 

Código de Ritos, nomeio 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. 2. Após, abra-se vista dos autos à parte autora para sua 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Empós, conclusos. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro 

de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002952-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE AMARO GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

J. V. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO PINHEIRO JOTA OAB - MT0014553A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDIR RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILDA RESENDE VIEIRA OAB - DF19665 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002952-84.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 30944429, intime-se a parte autora, pessoalmente, bem 

como o seu patrono, via DJE, para se manifestarem nos autos, em 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob 

pena de extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único 

do art. 274 do mesmo Codex. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002250-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. N. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002250-36.2019.8.11.0003 

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 a certidão 

negativa do Oficial de Justiça retro, requerendo o que de direito, em cinco 

dias. Rondonópolis/MT, 15 de abril de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1006544-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM REZENDE DE MATOS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006544-97.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Abra-se vista ao representante do 

Ministério Público para manifestação, no prazo legal. 4. Intime-se. 5. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de abril de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008737-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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J. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. O. (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. 1008737-56.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

954,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: J. F. DA 

S. POLO PASSIVO: Nome: J. A. 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, 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 viveu em união estável por 

6 anos com o requerido e que tiveram duas filhas. Com o fim do 

relacionamento as crianças ficou sob os cuidados da requerente, que ora 

requer o deferimento de guarda definitiva das infantes. DECISÃO: "1. 

Defiro o pleito de ID: 27858529, 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". 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003460-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. G. T. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. J. (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. 1003460-25.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

998,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: M. DAS G. T. POLO PASSIVO: Nome: A. DE 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, 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 contraiu matrimônio com o requerido 

em 1977, sob o regime de comunhão universal de bens. O casal se 

encontra separado há mais de 30 (trinta) anos, sendo certo que o divórcio 

é o desejo da requerente. O casal não tem filhos em comum nem bens a 

partilhar. DECISÃO: "1. Defiro o pleito de ID: 29222288, 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." 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”, 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000093-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. P. D. (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. 1000093-90.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

23.441,77 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: A. M. SILVA S. POLO PASSIVO: Nome: M. R. P. D. 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$ R$ 23.441,77 (vinte e 

três mil e quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos) e 

requer o pagamento, sob pena de penhora e demais atos necessários a 

cumprimento da obrigação". DESPACHO/ DECISÃO: "1. Defiro o pleito de 

ID: 29544064, 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, 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: 1000344-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. C. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (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 DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1000344-45.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

1.150,75 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: A. C. C. M. POLO PASSIVO: Nome: M. A. 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, 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$ 

1.150,75 (um mil cento e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), e 

requer o pagamento, sob pena de penhora e demais atos necessários ao 

cumprimento da obrigação. DECISÃO: "1. Defiro o pleito de ID: 29543305, 

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
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Processo Número: 1013258-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. 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 CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1013258-44.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

469,05 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 

POLO ATIVO: Nome: V. D. S. M. G. POLO PASSIVO: Nome: A. DA C. 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, 

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$ 

469,05 (quatrocentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), e requer 

o pagamento, sob pena de penhora e demais atos necessários ao 

cumprimento da obrigação. DECISÃO: "1. Defiro o pleito de ID: 29544043, 

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-496 GUARDA

Processo Número: 1008782-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. A. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. B. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(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. 1008782-60.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

954,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: M. DE A. 

L. POLO PASSIVO: Nome: M. A. B. DA 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, 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 conviveu em união estável 

com o requerido por 6 anos e desta união adveio uma filha, que após a 

separação do casal passou a ficar sob os cuidados da requerente e, 

agora, esta requer o deferimento de guarda da criança. DECISÃO: "1. 

Defiro o pleito de ID: 27898582, 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." 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 75 de 254



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: 1010317-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. 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 CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1010317-58.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

30.612,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: J. N. DA S. POLO PASSIVO: Nome: R. 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, 

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$ 

30.612,00(trinta mil seiscentos e doze reais), e requer o pagamento, sob 

pena de penhora e demais atos necessários ao cumprimento da 

obrigação. DECISÃO: "1. Defiro o pleito de ID: 27065941, 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: 1013182-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (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. 1013182-20.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

640,36 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 

POLO ATIVO: Nome: E. F. DA S. POLO PASSIVO: Nome: A. M. 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$ 

640,36 (seiscentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), e requer o 

pagamento, sob pena de penhora e demais atos necessários ao 

cumprimento da obrigação. DECISÃO: "1. Defiro o pleito de ID: 27070522, 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001142-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. S. (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. 1001142-69.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

931,33 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: A. P. DA S. POLO PASSIVO: Nome: A. M. 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: O requerente afirma ser credora de dívida alimentícia 

devida pelo requerido no montante de R$ 931,33 (novecentos e trinta e um 

reais e trinta e três 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. 

DESPACHO/ DECISÃO: "1. Defiro o pleito de ID: 29544084, 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, 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000373-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. R. (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 E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

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

WANDERLEI JOSE DOS REIS PROCESSO n. 1000373-61.2019.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 40.000,00 ESPÉCIE: [Guarda, Dissolução]->DIVÓRCIO 

LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: V. DOS S. F. POLO PASSIVO: Nome: 

S. F. 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, bem como proceder a sua INTIMAÇÃO acerca 

da decisão que deferiu os alimentos provisórios a serem pagos. RESUMO 

DA INICIAL: A requerente afirma que contraiu matrimônio com o requerido 

em 1997 e encontra-se separada de fato a quase 2 anos. O casal teve 

dois filhos, os quais permaneceram sob os cuidados da requerente. 

Quanto aos bens, o casal obteve a posse de um imóvel, o qual a 

requerente postula a posse em favor dela. Diante da impossibilidade da 

vida em comum, a requerente postula o divórcio, o deferimento da guarda 

exclusiva dos filho e o retorno do uso do nome de solteira. DESPACHO/ 

DECISÃO: "1. Defiro o pleito de ID: 30670972, 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, 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.
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Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009607-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. S. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. A. R. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(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. 1009607-04.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

954,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: M. 

M. DA S. R. POLO PASSIVO: : J. DE A. R. DA 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 contraiu matrimônio com o requerido 

em 1986, contudo, o casal está separado de fato há mais de 14 anos e 

não tem interesse em tratar de partilha de bens. O casal tem filhos maiores 

e capazes. Diante da impossibilidade da reconciliação, requer a 

procedência da presente ação, com a decretação do divórcio do casal. 

DESPACHO/ DECISÃO:"(...)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". 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, 21 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009712-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. A. (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. 1009712-78.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

160.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO 

ATIVO: Nome: J. R. DE A. POLO PASSIVO: Nome: A. A.DE A. 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 contraiu matrimônio com a requerida 

em 2006, contudo, o casal está separado de fato há mais de 4 anos. O 

casal não tem filhos em comum. Quanto à partilha de bens, o requerente 

deseja ficar com o (bem 01) e que a requerida fique com o (bem 02). 

Diante da impossibilidade da reconciliação, requer a procedência da 

presente ação, com a decretação do divórcio do casal. DESPACHO/ 

DECISÃO:"(...)1. Defiro o pleito de ID: 27858865, 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, 21 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007668-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. S. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. A. (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. 1007668-86.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

954,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: M. J. DOS S. A. POLO PASSIVO: Nome: J. C. A. EM LOCAL 

INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: efetuar a citação do polo passivo, 
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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 contraiu matrimônio com o 

requerido em 2006, entretanto está separada de fato há mais de 10 anos. 

Afirma que o casal não teve filhos e não tem bens ou dívidas a partilhar. 

Diante da impossibilidade da vida em comum, a requerente postula o 

divórcio e o retorno do uso do nome de solteira. DESPACHO/ DECISÃO: "1. 

Defiro o pleito de ID: 27069408, 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, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002428-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. U. M. R. (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 DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1002428-87.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

812,46 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: J. R. EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POLO PASSIVO: 

Nome: . C. U. M. R. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE 

AUTORA, acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido, 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 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 documento. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Despacho/Decisão: 

"1. Considerando, que a parte exequente não foi localizada no endereço 

indicado nos autos, conforme se verifica da certidão de ID: 17962254, 

para se evitar nulidade ao depois, defiro o pleito de ID: 22206280, devendo 

ser procedida a sua intimação via edital para que, no prazo de 5 (cinco 

dias), se manifeste, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual 

Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhe o disposto no 

parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex." 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009727-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. O. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. D. C. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(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. 1009727-47.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

954,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: 

Nome: S. O. S. POLO PASSIVO: Nome: J. T. DA C. 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 que contraiu matrimônio com o 

requerido em 2016. O casal teve um filho e não tem bens ou dívidas a 

partilhar. Diante da impossibilidade da vida em comum, a requerente 

postula o divórcio. DESPACHO/ DECISÃO: "1. Defiro o pleito de ID: 

24366574, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 79 de 254



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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003889-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO SERAPIÃO BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003889-60.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE aforada por PAULO 

HENRIQUE NOGUEIRA em face de OSVALDO SERAPIÃO BARBOSA 

(qualificados nos autos). 2. A parte autora e seu procurador não foram 

intimados para se manifestarem, conforme certidões constantes nos autos 

(IDs: 26590544 e 29043079), 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: 30947382). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

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. Pela análise dos autos, vê-se que a parte autora foi intimada 

para dar andamento ao feito, 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. 7. 

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. 8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. 

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, 15 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004715-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOVANA FONSECA CESCONETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA OAB - MT19723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ZAMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARIA CRISTINA BAPTISTELLA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VINICIUS BAPTISTELLA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004715-52.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL aforada por 

DIOVANA FONSECA CESCONETTO, VINICIUS BAPTISTELLA DE OLIVEIRA, 

LUIZ CARLOS ZAMO DE OLIVEIRA e MARIA CRISTINA BAPTISTELLA DE 

OLIVEIRA (qualificados nos autos). 2. Analisando detidamente os autos, a 

toda evidência, nota-se que a parte autora foi intimada para emendar a 

inicial, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC), 

porém, conforme se extrai das certidões de ID: 18490064 e 30948001, não 

foi cumprida essa determinação. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual 

civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito nos casos de indeferimento da inicial. 5. Ademais, o art. 

330, do Código de Ritos, prescreve as hipóteses que a petição inicial será 

indeferida. Vejamos: “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - 

for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de 

interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 

321. § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido 

ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si. § 2o 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. § 3o Na hipótese do § 

2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” (grifo nosso).” 6. Assim, do minudente volver dos autos, 

nota-se que não foi cumprida a determinação de ID: 14022459, razão pela 

qual aplico ao caso o disposto no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem 

resolução de mérito. 7. Sobre o tema anoto o seguinte julgado: “EMENTA. 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

APENSADOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 485, I, DO 

CPC DE 2015. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. A 

lei processual civil é clara no sentido de que, uma vez determinada a 

emenda à inicial, a fim de suprir quaisquer defeitos ou irregularidades, não 

cumprindo a parte autora a diligência, será o caso de indeferimento da 

inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 

485, inciso I, do CPC/2015. 2. Contudo, se os autos dos embargos à 

execução são apensados à execução, todos os documentos necessários 

à instrução dos embargos estão reunidos, donde a desnecessidade de 

emenda à inicial. 3. Apelo conhecido e provido.” (TJ-DF 20150110691217 

0019942-24.2015.8.07.0001, Relatora Ana Cantarino, Data do 

julgamento:15.09.2016, Data de Publicação no DJE: 23.09.2016 ).” (grifo 

nosso) 8. Assim, 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 I, 

do Codex de Processo Civil. 9. Sem condenação em custas, eis que 

incabíveis à espécie. 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, 15 de 

abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000610-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. L. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON PAULO LEONEL (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000610-66.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforada por M.G.L., representado 

por sua genitora, Joyce Mara Godinho Pereira, em face de WANDERSON 

PAULO LEONEL (qualificados nos autos). 2. A parte autora foi 

pessoalmente intimada (ID: 28409181) para se manifestar nos autos, 

contudo, permaneceu inerte, conforme certidão de ID: 30948017, da 

mesma forma, sua patrona foi intimada através do DJE (ID: 30948017), 

transcorrendo in albis o prazo sem qualquer manifestação. 3. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A 

legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no 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. Pela análise dos autos, vê-se que 

a parte autora foi intimada pessoalmente para se manifestar nos autos, 

quedando-se silente, sendo que sua patrona, foi intimada pelo DJE, 

deixando de se manifestar no feito, 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. 

7. 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. 8. No mais, expeça-se o competente contramandado de prisão junto 

ao BNMP, bem como proceda-se com a baixa às eventuais constrições ao 

patrimônio do executado, que por este processo tenham ocorrido. 9. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 10. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006606-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA DA SILVA CELLOS (REQUERENTE)

CELIA CELLOS CABRAL (REQUERENTE)

ADNELIA DA SILVA CELLOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO DE ALMEIDA CELLOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006606-40.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe 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 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante a Sr.ª Adnélia da Silva Cellos, 

conforme estabelece o art. 660, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. 

Verificada, de imediato, no caso em apreço, a ocorrência da hipótese 

prevista no art. 662, da Lei Instrumental Civil, que trata da dispensa da 

comprovação de quitação do tributo de ITCMD para fins de homologação 

do plano de partilha, passo diretamente ao julgamento do presente feito, 

eis que, em sede de arrolamento sumário de bens, se preenchidos todos 

os demais requisitos para sua concessão, não cabe ao juízo o 

conhecimento ou a apreciação de questões relativas ao lançamento, 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. 5. Nesta mesma 

linha de pensamento, importa ressaltar o que dispõe o § 2º do art. 659 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.” 

(grifo nosso) 6. Com efeito, o art. 1.031, do antigo Código de Processo 

Civil (Lei n.º 5.869/73), estabelecia que, transitada em julgado a sentença 

de homologação de partilha ou adjudicação, o respectivo formal, bem 

como os alvarás referentes aos bens por ele abrangidos, só seriam 

expedidos e entregues às partes após a comprovação, verificada pela 

Fazenda Pública, do pagamento de todos os tributos. 7. Sucede que com a 

inovação trazida pelo art. 659, § 2º, do atual Código de Ritos (Lei n.º 

13.105/15), após o trânsito em julgado da sentença de homologação de 

partilha ou de adjudicação, deverá ser lavrado o formal de partilha ou 

elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, 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. 8. Como se vê, a sistemática do 

arrolamento sumário do atual Digesto Processual Civil subtraiu do Poder 

Judiciário o dever de controlar o recolhimento do imposto de transmissão 

causa mortis (art. 662, § 1º, do CPC). A partir de então, exige-se, tão 

somente, a intimação do fisco para lançamento administrativo do imposto 

de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme 

dispuser a legislação tributária (art. 662, § 2º), fato que ocorrerá depois 

de homologada a partilha ou de deferida a adjudicação (art. 659, § 2º). 9. 

A respeito do recolhimento do imposto de transmissão no arrolamento 

sumário, oportuno transcrever o seguinte excerto doutrinário: “A 

apuração, lançamento e cobrança do tributo sucessório serão realizados 

totalmente pelas vias administrativas (art. 662, § 2º). Isto em nada diminui 

as garantias do Fisco, uma vez que, após a homologação da partilha, o 

seu registro não se poderá fazer no Registro de Imóveis sem o 

comprovante do recolhimento do tributo devido (art. 143 da Lei dos 

Registros Públicos). Por outro lado, independentemente de intervir no 

processo de arrolamento, a Fazenda Pública não estará adstrita aos 

valores nele declarados pelas partes. Com isso, tornaram-se estranhas ao 

arrolamento todas as questões relativas ao tributo incidente sobre a 

transmissão hereditária de bens. De tal sorte que, nesse procedimento 

especial, não pode a Fazenda Pública impugnar a estimativa do valor dos 

bens do espólio feita pelo inventariante – valor atribuído tão somente para 

fins de partilha – e requerer nova avaliação para que se possa proceder 

ao cálculo do Imposto de Transmissão Causa Mortis, uma vez que este 

será sempre objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a 

legislação tributária, não podendo ser discutido nos autos de arrolamento”. 

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. II. 

50ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 380-381) (grifo nosso) 10. 

Assim, JULGO, por sentença (art. 659, § 2º, CPC), o inventário dos bens 

deixados por ACÁCIO DE ALMEIDA CELLOS (qualificado nos autos), na 

forma pleiteada pela inventariante e herdeiros, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão, e ressalvados direitos de terceiros. 11. 

Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, 

decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de 

partilha. 12. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento 

do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública. 13. Após, arquivem-se, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 15 de abril de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

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 
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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.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003433-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. S. S. (REQUERIDO)

C. A. P. B. D. A. (TESTEMUNHA)

M. A. D. S. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

juntar o Malote Digital recebido: "Carta Precatória n. 

1 0 1 0 1 8 4 - 9 1 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  P r o c e s s o  d e  o r i g e m  n . 

1003433-42.2019.8.11.0003 Assunto: Designação de audiência em carta 

precatória Prezado(a) Senhor(a), Cumprimentando-o(a), por determinação 

do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cuiabá – Núcleo de Cartas 

Precatórias Cíveis, Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães, em cumprimento 

ao despacho de id. 31181798, comunico que a audiência designada 

nestes autos foi redesignada para a data de 02/06/2020, às 14h00."

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008633-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. T. D. (REU)

J. A. T. (REU)

 

VISTA MINISTÉRIO PÚBLICO Impulsiono o feito para abrir vistas ao 

Ministério Público, visando apresentação de parecer, no prazo legal. HÉLIO 

AVELINO - GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016337-94.2019.8.11.0003

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

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

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO(A))

ARNI ALBERTO SPIERING OAB - 195.972.669-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

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

ARNI ALBERTO SPIERING OAB - 195.972.669-20 (REPRESENTANTE)

Jose Nazario Baptistella OAB - RS0039016A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1016337-94.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor da declaração de 

incompetência pelo Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, recebo o feito 

no estado em que se encontra. 2. Outrossim, intime-se a parte requerente 

para promover o recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais 

respectivas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as advertências legais. 

Não sendo efetuado o pagamento do quantum, adotem-se as providências 

recomendadas nos Provimentos nº. 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício 

Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 3. Pois bem. Cuida-se de pedido de ‘Alvará 

de averbação em matrícula imobiliária’ formulado por ARNI ALBERTO 

SPIERING, bem qualificado nos autos, com base em provimento 

chancelatório oriundo da ação de inventário registrada sob Código 

719520, que tramitou perante esta unidade especializada. Narra que a 

inventariança de sua falecida esposa Simone Aparecida Becker foi 

processada em meados de 2013, sob o rito de arrolamento sumário, 

constando como sucessores o autor, na qualidade de cônjuge supérstite, 

e os descendentes Celso Diego Becker Gomes dos Santos e Polyana Elis 

Becker Zortéa, pactuando estes a cessão onerosa de seus direitos 

hereditários, a par de adjudicar a totalidade dos bens amealhados em 

comum ao ora requerente. Aduz que o plano de partilha homologado pelo 

juízo em 19/08/2013 ratificou a manifestação de vontade dos herdeiros, no 

sentido de excluir determinados bens aportados ao patrimônio do casal 

mediante sub-rogação do patrimônio exclusivo do consorte Arni, fato este 

reconhecido pelos herdeiros. Nesse sentido, noticia ter alienado o imóvel 

residencial sob RGI nº. 55.974, pugnando pela averbação às margens do 

r. assento imobiliário quanto a ausência de comunicação patrimonial com a 

de cujus Simone Aparecida Becker, a fim de possibilitar a sua 

transferência ao comprador. Relatei o essencial. Decido. Com efeito, 

sopesando a manifesta concordância dos herdeiros Celso e Polyana 

quanto a mencionada exclusão patrimonial nos autos do processo 

sucessório encartado à inicial, somado ao comando sentencial proferido 

naquela oportunidade, tenho que o pedido merece acolhimento. Deveras, 

ressai que o enlace matrimonial de Arni e Simone foi realizado sob o 

regime da comunhão parcial de bens (ID 27292925), subsistindo, portanto, 

hipóteses que excluem os bens da partilha, nos termos do art. 1.659, do 

Código Civil. In casu, trata-se de bem adquirido com o produto da venda de 

bens particulares do autor, cuja transação ocorreu na constância do 

relacionamento marital, possuindo como causa de incomunicabilidade 

patrimonial a aquisição em situação de sub-rogação, consoante inciso II, 

do art. 1.659, da lei substantiva civil. Destarte, tendo em vista o 

reconhecimento operado pelos filhos acerca da pré-existência do 

patrimônio declarado pelo consorte sobrevivente, com o correspondente 

aporte na aquisição do imóvel de matrícula nº. 55.974, a regra da 

comunicabilidade é excepcionada, emoldurando-se a situação fática no 

instituto da sub-rogação. A propósito, confira-se: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BEM 

IMÓVEL DO ROL DE BENS A PARTILHAR. DOAÇÃO. BEM SUB-ROGADO. 

INCOMUNICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Excluem-se 

da comunhão os bens que cada consorte possuía antes do limiar da união 

estável e os que lhe sobrevierem, na constância da sociedade conjugal, 

por doação ou sucessão, ou mesmo em caráter personalíssimo, e os 

sub-rogados em seu lugar (CC/16, arts. 269, I e II - CC/02, art. 1.659, I e II 

c/c o art. 5º, caput e §1º, da Lei nº 9.278/96), à exata semelhança do que 

ocorre nos presentes autos. 2. As certidões relativas à cadeia dominial 

dos imóveis transacionados não se encontram incompletas, bastando 

compulsar os documentos carreados aos autos para se concluir que 

foram apresentados na íntegra. 3. Em que pese a Agravada já estivesse 

casada com o de cujus quando da formalização do negócio, o aludido 

bem, contudo, não deve integrar o patrimônio do casal, tendo em vista que, 

de acordo com regra expressa acerca do regime de bens adotado para o 

casal, o bem recebido por doação é incomunicável. 4. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.” (TJDFT - Acórdão 

1155328, 07076133420188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE 

AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no 

DJE: 15/3/2019). Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, para 

determinar a averbação quanto a incomunicabilidade do imóvel inscrito no 
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RGI local nº. 55.974 ao patrimônio da falecida Simone Aparecida Becker, 

por se consubstanciar em patrimônio particular do cônjuge supérstite ARNI 

ALBERTO SPIERING, na forma do art. 1.659, II, do CC. Preclusa a via 

recursal, oficie-se ao SRI competente para que seja efetivada a respectiva 

anotação à margem do álbum imobiliário suprarreferido. Custas a serem 

recolhidas. Honorários inaplicáveis à espécie Abra-se vista dos autos à 

Fazenda Pública Estadual, conforme inteligência do art. 722, do CPC. 

Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 14 

de abril de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006451-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEY DE ALMEIDA SOUZA OAB - MT17583/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. P. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1006451-37.2020.8.11.0003. Vistos etc., De início, assevera o exequente 

que a executada está obstaculizando a convivência paterna com o filho 

comum, uma vez que em razão da excepcionalidade vivenciada neste 

período de prevenção no contágio pelo COVID-19, as aulas do petiz foram 

suspensas, e desde 16/03/2020 o exequente não teve contato com o filho. 

Diante da narrativa, observa-se que o exequente embasa sua pretensão 

em acordo homologado judicialmente na data de 14/04/2015, nos autos do 

processo de guarda nº. 1992-24.2011.811.0003 – Código 446810. No 

entanto, é cediço que a executada manejou ação de modificação de 

guarda, distribuída neste juízo sob o nº. 1251-08.2016.811.000, - Código 

815093, o qual foi julgado em meados do ano de 2019, com interposição 

de recurso de apelação. Pois bem, diante desse contexto, faculto o prazo 

de 15 (quinze) dias ao exequente para instruir aos autos o derradeiro título 

executivo judicial formado neste juízo, assim como o acórdão proferido 

pelo Tribunal de Justiça a respeito da temática ou, a decisão dos efeitos 

que foi recebido o r. recurso de apelação, acaso não julgado até o 

momento. No mesmo prazo, deverá retificar os pedidos da presente 

executio adequando-o aos moldes da última decisão judicial, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 485, I e IV). Intime-se. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 15 de abril de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1005753-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELIA XAVIER VILAS BOAS OAB - MT25848/O (ADVOGADO(A))

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. R. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005753-65.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Considerando o pedido 

vertido no ID 31069619, em observância ao princípio da efetividade 

processual, efetivei pesquisa perante o Ministério do Trabalho (CAGED), 

conforme extrato anexo. 2. Por oportuno, invocando o Princípio da 

Cooperação inserto no art. 6º, do CPC e, objetivando conferir celeridade 

ao feito, efetivei pesquisa junto ao Sistema de Informações Eleitorais – 

SIEL, bem como sistema INFOJUD, a fim de obter o endereço atualizado do 

executado, cujo resultado segue anexo. Destarte, a par do êxito na 

diligência empreendida por este Juízo nesta oportunidade, dou por 

prejudicada a expedição dos ofícios na forma pleiteada, haja vista o 

exaurimento da pretensão. 3. Intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 14 de abril de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015375-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo nº.: 1015375-71.2019.8.11.0003 Vistos. A teor dos expedientes 

encartados derradeiramente, dê-se ciência à Autora, facultando-se 

manifestação no prazo de cinco dias. No mais, aguarde-se a resposta do 

oficio encaminhado ao INSS (ID 30190314). Em não aportando a resposta 

no prazo estabelecido, reitere-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 15 de abril de 

2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005327-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE SALVADOR BORGES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PENHA PIANZOLLI SALVADOR (DE CUJUS)

ADALGIZO SALVADOR (DE CUJUS)

 

Intimação da inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar 

aos autos os seguintes documentos: a) cópia legível de seus documentos 

pessoais; b) certidão negativa de débito municipal de Rondonópolis e 

Diamantino/MT e estadual, todas em nome dos falecidos.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005508-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINA GONCALVES DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH PACIFICA DO CARMO OAB - MT27738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIL JOSE DA SILVA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

MARCELO GONCALVES DA SILVA (HERDEIRO)

ADERNIVALDO GONCALVES DA SILVA (HERDEIRO)

 

Intimação da inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar o 

plano final de partilha, acompanhado dos seguintes documentos: a) 

certidão negativa de débito municipal, estadual e federal em nome do 

falecido; b) certidão negativa de testamento, nos moldes do art. 2º, do 

Provimento n.º 56/2016-CNJ e art. 618, V, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004986-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. E. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Processo nº.: 1004986-90.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em 

segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º 

do Código de Processo Civil. 3. Em se tratando de pedido que versa sobre 

direito indisponível e personalíssimo como é o direito de filiação, de 

identidade, de personalidade e, ainda, considerando-se que o bem jurídico 

objeto da lide, in casu, demanda dilação probatória, máxime porque o 

assunto em análise traduz-se em matéria de ordem pública, ou seja, 

cuida-se de "ação de estado", cujo cerne da causa tem como objeto a 

aferição de direito indisponível, qual seja, a personalidade da criança F. E. 

L. de O., entendendo ser inadmissível autocomposição no caso em 

comento. Por oportuno, trago a baila o julgado do Egrégio TJMG, in verbis: 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS - MENOR - NULIDADE 

DE REGISTRO CIVIL - DNA POSITIVO - INVOCAÇÃO, PELO PAI 

BIOLÓGICO, DA PATERNIDADE SÓCIO AFETIVA DE OUTRO - 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE PARTES - DIREITO INDISPONÍVEL - 

INADMISSIBILIDADE. - A paternidade constante de registro de nascimento 

é, em princípio, intocável, abrindo-se exceção para os casos de vício da 
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vontade manifestada pelo pai.- O ordenamento jurídico não admite a 

homologação de acordo com relação à anulação de registro civil firmado 

entre as partes, por tratar-se de direito indisponível e, por isso mesmo, 

não passível de transação. - Se a paternidade sócio afetiva é alegada pelo 

pai biológico para eximir-se das consequências jurídicas que lhe advêm do 

reconhecimento da paternidade, a questão deve ser analisada com 

extremo cuidado, para não retirar do filho a proteção patrimonial - ou 

mesmo física/orgânica -- que envolve a paternidade natural.- A 

paternidade sócio afetiva, entretanto, é liame que interessa a pai e filho 

sócio afetivos. - O exame de DNA, nas ações de investigação de 

paternidade, é de capital importância. No entanto, o seu resultado não 

pode ser analisado como a única prova. (Apelação Cível 

1.0024.10.066586-8/001, Relator (a): Des.(a) Wander Marotta, 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2011, publicação da súmula em 

20/01/2012, unânime) – Grifo nosso. 4. Destarte, CITE-SE a demandada 

para contestar o pedido autoral, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando-se as advertências legais para eventual inércia. Após, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de cinco dias, apresente 

manifestação. 5. Sem prejuízo, proceda a realização de estudo 

psicossocial junto aos envolvidos a fim de averiguar a existência de 

vínculo proveniente da paternidade socioafetiva entre a requerida F. E. L. 

de O. e o autor em laudo circunstanciado no prazo de 40 dias. Na 

sequência, intimem-se as partes para, querendo, se manifestem no prazo 

legal. Após, colha-se parecer ministerial. 6. Intimem-se. Notifique-se. 

Rondonópolis-MT, 30 de março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003264-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. C. (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, para 

comparecerem à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO a ser realizada em 

09/06/2020 ÀS 16hs, NA SALA DE CONCILIAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012217-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAMPOS DE MORAES OAB - MT25638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

E. T. D. S. (REQUERENTE)

 

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. 28891831 .

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009638-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. S. D. O. (REQUERIDO)

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. 29071275 .

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002063-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. Q. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Parte Autora: LEANDRO QUEIROZ DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 

professor, RG n.º 21892873, SSP/MT, inscrito no CPF 046.245.041-43. 

Parte Requerida: NÃO HÁ. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 

1002063-91.2020.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE: CITAÇÃO DE TERCEIROS 

E EVENTUAIS INTERESSADOS, 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 RESTAURAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL, promovida pela parte autora. O requerente nasceu no dia 

23 de setembro de 1991, em Guiratinga-MT, sendo registrado regularmente 

no Cartório de Paz de Vale Rico. Ocorre que, o requerente precisou da 

segunda via da certidão de nascimento, eis que a primeira fora extraviada, 

todavia, obteve informações de que não fora localizado seu assento de 

nascimento no referido cartório. A parte autora requer ao final, seja 

julgada procedente a ação, a fim de que seja restaurada a sua certidão de 

nascimento. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) Em tempo, tratando-se de 

retificação de registro civil, citem-se os eventuais interessados, via edital, 

com o prazo de 20 (vinte) dias. (...). Às providências. Eu, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 14 de abril de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042902-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. H. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA YARA BRAGA DE CARLI OAB - AC3434 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. M. (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 das certidões negativas contidas nos ids. 30602412 e 

25008807, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. 

Cuiabá, 15 de abril de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) 

Núcleo de Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047236-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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 Considerando a manifestação 

da parte interessada acostada no id. 31058349 e seguintes, impulsiono a 

presente carta precatória para intimar o perito nomeado nos autos para 

apresentar proposta de honorários em 05 (cinco) dias, nos termos do 

despacho de id. 30375784. Cuiabá, 15 de abril de 2020 Assinado 
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digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047236-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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 não promoveu o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça determinada no despacho de 

id. 30375784, para fins de cumprimento do mandado de intimação da 

empresa CCAB. Assim, impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da aludida diligência do Oficial de 

Justiça no prazo de 05 (cinco) dias. 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, 15 de abril de 2020. 

Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1045570-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

A.C.D. AMORIM TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BRUNO LEMOS OAB - MT12355-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA OAB - MT8150-O (ADVOGADO(A))

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT9896-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1045570-22.2019.811.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para se pronunciar acerca do teor das petições de ids. 

30943277 e 30767588, em 05 (cinco) dias. Com a manifestação, 

imediatamente conclusos. Às providências. Cuiabá, 15 de abril de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016741-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GR COMERCIO E SERVI?OS GRAFICOS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE OAB - PR17523 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACYR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1016741-94.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1050172-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA DE FATIMA BUENO ZONIN (REQUERENTE)

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASCAVEL -PR 

(REQUERENTE)

JOVELINO ZONIN (REQUERENTE)

PEDRO SATIL (REQUERENTE)

GIOVANA GABRIELE ZONIN (REQUERENTE)

MARCOS ROMILDO ZONIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELI CRISTINA DIONISIO OAB - PR51077 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON RIOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER (REQUERIDO)

SIRLEY RIOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES (REQUERIDO)

EDSON DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1050172-56.2019.8.11.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 31240641, a parte interessada deixou transcorrer in albis 

o prazo para se manifestar acerca das diligências negativas dos Oficiais 

de Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039541-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT8742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1039541-53.2019.811.0041 Vistos. De acordo com 

certidão de id. 31241343, a parte interessada deixou transcorrer in albis o 

prazo para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de 

Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048235-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLEN DE OLIVEIRA PEREIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1048235-11.2019.8.11.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 31234572, a parte interessada deixou transcorrer in albis 

o prazo para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de 

Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1060116-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO JOAO NEORICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA OAB - RO4117 

(ADVOGADO(A))

TIAGO FAGUNDES BRITO OAB - RO4239 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO EULLER SILVA PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1060116-82.2019.811.0041 Vistos. Diante do teor 

da certidão de id. 31240845, intime-se a parte interessada para apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça, em 05 (cinco) dias. Juntado tal documento, cumpra-se conforme 

deprecado. Decorrido o prazo assinalado sem pronunciamento, 

devolva-se a presente à origem, no estado em que se encontra, mediante 

a adoção das providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046563-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA GAMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROMERO JUNIOR OAB - MS20579 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CREPALDI MESQUITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1046563-65.2019.8.11.0041 Vistos. De acordo com 

certidão de id. 31240889, a parte interessada deixou transcorrer in albis o 

prazo para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de 

Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1052593-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA ELOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY OAB - SP257599 (ADVOGADO(A))

THYAGO SANTOS ABRAAO REIS OAB - SP258872 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA GOMES TEODORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1052593-19.2019.8.11.0041 Vistos. De acordo com 

certidão de id. 31239687, a parte interessada deixou transcorrer in albis o 

prazo para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de 

Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016675-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUIZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE PRUDENTE-SP 

(DEPRECANTE)

ANIZIO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS VENANCIO CRISPIM OAB - MG130356 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURÉLIO LOURENÇO (REQUERIDO)

LILIAN CRISTINA LOURENÇO (REQUERIDO)

AROLDO LOURENÇO JÚNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1016675-17.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1045733-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE PRUDENTE DA SILVA ALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY MORBIDELLI OAB - MG129822 (ADVOGADO(A))

DANIELA GOMES BONILHA OAB - SP431461 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1045733-02.2019.811.0041 Vistos. De acordo com 

certidão de id. 31241365, a parte interessada deixou transcorrer in albis o 

prazo para se manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de 

Justiça. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004650-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ FERNANDES PEREIRA - ME (EXECUTADO)

JUAREZ FERNANDES PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A 

(ADVOGADO(A))

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

 

VISTO. A Fazenda credora postula a penhora on line de valores 

necessários ao adimplemento do crédito executado, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito. O pedido deve ser deferido. Segundo 

o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, 

partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on line se mostra totalmente viável. 

Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do CPC, traz como primeiro 

bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a penhora on line constitui 

instrumento hábil e suficiente para atender esta gradação legal. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PENHORA ONLINE. 

SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. POSSIBILIDADE. 1 - A 

matéria não enseja mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 

1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou 

sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora •online– pelo 

sistema BACENJUD, sem a necessidade de prévio exaurimento na busca 

de outros bens do executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - 

AG:  200902010089663 RJ 2009.02 .01 .008966-3 ,  Re la to r : 

Desembargadora Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 

26/04/2011, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

E-DJF2R - Data::10/05/2011 - Página::132). Com essas considerações, 

DETERMINO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

via Sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do CPC. Havendo bloqueio 

de dinheiro, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, 

oferecer embargos. Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 

854, do CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para 
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deliberação quanto ao bloqueio realizado. No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência ao credor da resposta encaminhada, informando que não 

foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário 

EJUBY.ROGERIO quinta-feira, 26/03/2020 Minutas | Protocolamento | 

Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | 

Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Recibo de Protocolamento de Bloqueio 

de Valores Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e 

clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio Situação da Solicitação: 

Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições Financeiras 

As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão 

consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas 

simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min 

do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às 19h00min ou em 

dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras 

no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior. Número do 

Protocolo: 20200004654873 Data/Horário de protocolamento: 26/03/2020 

13h15 Número do Processo: 1004650-91.2017.8.11.0003 Tribunal: 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3722 

- 1.ª Vara Esp. da Faz. Pública de Rondonópolis Juiz Solicitante do 

Bloqueio: Francisco Rogerio Barros Tipo/Natureza da Ação: Execução 

Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente 

da Ação: ESTADO DE MATO GROSSO Deseja bloquear conta-salário? Não 

Relação dos Réus/Executados Réu/Executado Valor a Bloquear Contas e 

Aplicações Financeiras Atingidas 01.573.415/0001-17 : JUAREZ 

FERNANDES PEREIRA 1.623.455,21 Instituições financeiras com 

relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. 

079.219.421-72 : JUAREZ FERNANDES PEREIRA 1.623.455,21 Instituições 

financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da 

protocolização. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. BacenJud 2.0 - 

Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário EJUBY.ROGERIO 

segunda-feira, 30/03/2020 Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | 

Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios 

Gerenciais | Ajuda | Sair Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de 

Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores 

Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui 

para imprimir. Dados do bloqueio Número do Protocolo: 20200004654873 

Número do Processo: 1004650-91.2017.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3722 - 1.ª Vara Esp. 

da Faz. Pública de Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: Francisco 

Rogerio Barros Tipo/Natureza da Ação: Execução Fiscal CPF/CNPJ do 

Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: ESTADO 

DE MATO GROSSO Deseja bloquear conta-salário? Não Relação de 

réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os réus/executados 

clique aqui. • Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique 

aqui. 01.573.415/0001-17 - JUAREZ FERNANDES PEREIRA Respostas 

BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 26/03/2020 13:15 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 1.623.455,21 (02) Réu/executado sem saldo 

positivo. - 27/03/2020 18:55 Não Respostas Não há não-resposta para 

este réu/executado 079.219.421-72 - JUAREZ FERNANDES PEREIRA 

Respostas BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

26/03/2020 13:15 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 1.623.455,21 (03) 

Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 297,85 297,85 

2 7 / 0 3 / 2 0 2 0  0 4 : 3 7  3 0 / 0 3 / 2 0 2 0  1 6 : 5 6 : 0 9  T r a n s f .  V a l o r 

ID:072020000004079326 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 297,85 Não enviada - - BCO 

BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 26/03/2020 13:15 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 1.623.455,21 (02) Réu/executado sem saldo 

positivo. - 26/03/2020 19:34 Não Respostas Não há não-resposta para 

este réu/executado

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1015588-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA COIMBRA NASCIMENTO (EXECUTADO)

ARI PEREIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

NASCIMENTO SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 

30 DIAS Processo Nº 1015588-77.2019.8.11.0003 (PJE) ; PROCESSO 

FISICO: 8500-44.2015.811.0003 (785792) (DIGITALIZADO) Valor causa: 

R$ 6.078,22; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). 

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO. Parte Ré: 

EXECUTADO: NASCIMENTO SERV DE TRANSPORTE LTDA E OUTROS. 

Pessoa(s) a ser(em) Intimadas(s) EXECUTADOS: 01) NASCIMENTO SERV 

DE TRANSPORTE LTDA, portador(a) do CPF/CNPJ de 03.118.395/0001-10, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; 02) MARIA LUCIA C. 

NASCIMENTO, CPF: 286.592.601-04 Endereço: atualmente em lugar incerto 

e não sabido ; 03) ARI PEREIRA DO NASCIMENTO,CPF: 177.614.841-04, 

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. 30311401, 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 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: 1002138-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA VARELA REGGES OAB - SC47359 (ADVOGADO(A))

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002138-04.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA VISTO 

Certifique-se se os embargos já foram julgados. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 26 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006751-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLECIANO OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 

30 DIAS Processo Nº 1006751-04.2017.8.11.0003 (PJE) ; Valor causa: R$ 

25.374,54; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). Parte 

Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS. Parte Ré: 

EXECUTADO: DEOCLECIANO OLIVEIRA FILHO. Pessoa(s) a ser(em) 

Intimadas(s) EXECUTADOS: DEOCLECIANO OLIVEIRA FILHO, CPF: 

309.411.997-20, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido . 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da decisão id. 27274408, 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 
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bloqueio de dinheiro em sua conta bancária via BACENJUD, sob pena de 

converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, 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 

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: 1006483-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FARAH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

 

VISTO. A Fazenda credora postula a penhora on line de valores 

necessários ao adimplemento do crédito executado, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito. O pedido deve ser deferido. Segundo 

o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, 

partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on line se mostra totalmente viável. 

Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do CPC, traz como primeiro 

bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a penhora on line constitui 

instrumento hábil e suficiente para atender esta gradação legal. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PENHORA ONLINE. 

SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. POSSIBILIDADE. 1 - A 

matéria não enseja mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 

1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou 

sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora •online– pelo 

sistema BACENJUD, sem a necessidade de prévio exaurimento na busca 

de outros bens do executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - 

AG:  200902010089663 RJ 2009.02 .01 .008966-3 ,  Re la to r : 

Desembargadora Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 

26/04/2011, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

E-DJF2R - Data::10/05/2011 - Página::132). Com essas considerações, 

DETERMINO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

via Sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do CPC. Havendo bloqueio 

de dinheiro, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, 

oferecer embargos. Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 

854, do CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para 

deliberação quanto ao bloqueio realizado. No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência ao credor da resposta encaminhada, informando que não 

foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito .x.x.x.x.x. BacenJud 2.0 - 

Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário EJUBY.ROGERIO sexta-feira, 

28/02/2020 Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não 

Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair 

Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores Clique aqui para obter 

ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do 

bloqueio Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda não disponibilizada 

para as Instituições Financeiras As ordens judiciais protocoladas até às 

19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos 

de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições 

Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais 

protocoladas após às 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e 

disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia 

útil imediatamente posterior. Número do Protocolo: 20200003192401 

Data/Horário de protocolamento: 28/02/2020 21h55 Número do Processo: 

1006483-47.2017.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3722 - 1.ª Vara Esp. da Faz. Pública de 

Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: Francisco Rogerio Barros 

Tipo/Natureza da Ação: Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da 

Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Deseja bloquear conta-salário? Não Relação dos Réus/Executados 

Réu/Executado Valor a Bloquear Contas e Aplicações Financeiras 

Atingidas 028.133.431-53 : ELIAS FARAH 11.538,08 Instituições 

financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da 

protocolização.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013618-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 

30 DIAS Dados do Processo: Processo: 1013618-42.2019.8.11.0003 (PJE) 

; Valor da causa: R$ R$ 30.871,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116); Parte Autora: Embargante: SABIN SERVICO AUTORIZADO 

DE BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP Parte Ré: Embargado: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Pessoa(s) a ser(em) intimadas(s) PARTE EMBARGANTE: 

SABIN – SERVIÇO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 

15.097.397/0001-59, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido; 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) embargante acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, consoante consta da DECISÃO 

id. 25698984, para, o embargante comprovar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a alegada insuficiência de recursos para o pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, juntando os documentos 

que reputar pertinentes. ADVERTÊNCIA: 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.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003756-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE CASAGRANDA - ME (EXECUTADO)

JANETE CASAGRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n.º 171/2020(LIVRO PJE) 

Rondonópolis - MT, 13 de abril de 2020. Dados do processo: Processo: 

1003756-47.2019.8.11.0003(PJE); Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[Responsabilidade tributária]; Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO Parte 

Ré: EXECUTADO: JANETE CASAGRANDA - ME, JANETE CASAGRANDA 

Senhor(a) Tabelião(ã): Solicito que Vossa Senhoria proceda ao 

CANCELAMENTO DA PENHORA, efetivada em 21/03/2019, sobre o imóvel 

a seguir descrito: “ Um imóvel constituído pelo LOTE DE TERRENO SOB O 

N. 4-B, QUADRA 56, Bairro Jardim Belo Horizonte , cidade de 

Rondonopolis-MT, matrícula nº 68.119 CRI/1º Tabelionato e Registro de 

Imóveis da Comarca de Rondonópolis” , referente aos presentes autos. 

Atenciosamnete, Francisco Rogério Barros Juiz de Direito Ao (À) 

Senhor(a) TABELIÃO(Ã) DO CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

RONDONÓPOLIS AV. MARECHAL DUTRA Nº 1093 CENTRO 

RONDONÓPOLIS - MT CEP 78700-110 SEDE DO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 
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DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006536-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN TERTO DA SILVA (IMPETRANTE)

JOSE ANTONIO DA SILVA (IMPETRANTE)

ARLINDO SOARES DE SOUZA (IMPETRANTE)

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1006536-23.2020.8.11.0003. VISTO. ARLINDO SOARES DE 

SOUZA, MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA, IVAN TERTO DA SILVA e 

JOSÉ ANTONIO DA SILVA impetraram mandado de segurança com pedido 

liminar contra o ato do PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Sr. José 

Carlos Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que são profissionais 

autônomos conhecidos como MOTO-TAXISTA, utilizando motos para 

prestar serviços de transporte para a população de Rondonópolis/MT, e 

estão encontrando dificuldades para trabalhar, em razão da pandemia que 

está afetando o mundo (COVID-19). Relatam que o Município de 

Rondonópolis, através do Decreto nº 4.661, de 21 de março de 2020, 

considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde, alterou o 

artigo 9º do Decreto nº 9.407, de 17 de março de 2020, para suspender o 

funcionamento do Transporte Urbano Coletivo, serviços de Moto-Táxi e 

transporte por aplicativos (inciso XX). No entanto, em 23 de março de 

2020, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca decidiu pela 

liberação de 30% da frota de veículos municipais (ônibus), devendo rodar 

com 50% da capacidade e serem disponibilizados álcool em gel para seus 

passageiros, bem como liberou a circulação de motorista por aplicativo, 

conforme decisão proferida nos autos da ação conjunta ajuizada pela 

Associação dos Motoristas via Aplicativo de Rondonópolis e Região 

(AMARR). Informam que, em 31 de março de 2020, por meio do Decreto nº 

9.443, com validade no período de 01 a 07 de abril de 2020, prorrogado 

posteriormente para o dia 14 de abril de 2020, o Prefeito autorizou a 

reabertura do comércio local, em horários especiais, com algumas 

observações. Entretanto, no artigo 9º, inciso XVII, do mesmo decreto, 

manteve a suspensão do serviço de moto-táxi. Alegam que o Município 

utilizou decretos para impedir o exercício da profissão de moto-táxi, mas 

não aplicou o mesmo aos serviços de Táxi, beneficiando apenas uma 

categoria, deixando de fora transportes por aplicativos e os próprios 

moto-taxistas. Ressaltam que o serviço está paralisado há quase 30 

(trinta) dias, e muitos profissionais estão ficando desesperados por não 

terem mais condições de sobreviver diante da crise econômica que assola 

o país. Acrescentam que motoristas de outras categorias estão liberados 

para exercerem suas profissões, embora sejam considerados mais 

prejudiciais que a categoria deles, já que veículos podem carregar 

diversas pessoas juntas. Assim, requerem a concessão de liminar, 

inadutia altera pars, para que “haja a liberação do transporte de 

passageiros pelos profissionais de Moto-Táxi, e caso, entendimento 

diferenciado, a obrigatoriedade do Impetrado a substituição da restrição 

por medidas menos severa, como a portabilidade de álcool para cada 

profissional, e que estes possam higienizar cada passageiro ao subir em 

seus veículos” (Id. 31213187). 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, os 

impetrantes buscam a liberação do funcionamento do transporte de 

passageiros por motocicletas - mototáxi. Em que pesem os relevantes 

argumentos despendidos pelos impetrantes, o pedido não merece 

acolhimento, conforme será demonstrado o a seguir. Na data de 18 de 

março de 2020, entrou em vigor o Decreto nº 9.407, de 17 de março de 

2020, publicado na edição nº 4.657, do Diário Oficial Eletrônico 

(Diorondon-e), que dispõe sobre ações e medidas para minimizar a 

proliferação, entre a população, do Coronavírus (2019- nCoV), no âmbito 

do Município de Rondonópolis – MT. Referido decreto determinou em seu 

artigo 9º, inúmeras medidas de caráter obrigatório. Por meio do Decreto nº 

9.422, de 21 de março de 2020, publicado no Diorondon-e nº 4.661, de 21 

de março de 2020, com entrada em vigor na data de sua publicação, foi 

alterado o inciso XX do artigo 9º, incluído pelo Decreto n° 9.415/20, 

passando a constar da seguinte forma: “XX - suspender o funcionamento 

do Transporte Urbano Coletivo, serviços de Moto-Táxi e transporte por 

aplicativos”. Assim, o funcionamento do serviço de mototáxi foi suspenso, 

sob a justificativa de minimizar a proliferação do Coronavírus entre a 

população. 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. No entanto, o 

novo Decreto Municipal (nº 9.443/20) manteve a determinação, em caráter 

obrigatório, de suspensão do funcionamento dos serviços de mototáxi 

(art. 9º, inciso XVIII). Não há dúvida de que tal determinação tem causado 

graves prejuízos financeiros aos diversos mototaxistas que prestam 

serviços neste município, todavia não pode ser afastada, pois não se 

afigura ilegal. A Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, 

estabelece que as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas 

competências, dentre outras, as medidas de isolamento e quarentena. De 

acordo com o artigo 2º, inciso II, da referida lei, quarentena é a “restrição 

de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das 

pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, 

meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de 

maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do 

coronavírus”. Entretanto, prevê expressamente no § 8º, do artigo 2º, que 

as medidas quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o 

funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. O Presidente 

da República editou o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, 

que regulamenta a Lei nº 13.979/2020, para definir os serviços públicos e 

as atividades essenciais, assim estabelecendo: “Art. 3º As medidas 

previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o 

funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se 

refere o § 1º. § 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam 

em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais 

como: I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e 

hospitalares; II - assistência social e atendimento à população em estado 

de vulnerabilidade; III - atividades de segurança pública e privada, incluídas 

a vigilância, a guarda e a custódia de presos; IV - atividades de defesa 

nacional e de defesa civil; V - transporte intermunicipal, interestadual e 

internacional de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou 

aplicativo; (...)” (grifei). Como se vê, o regulamento federal assegurou o 

funcionamento do transporte de passageiros por táxi ou aplicativos, 

considerando-o como essencial. Ressalta-se, no entanto, que o transporte 

de passageiros por táxi não pode ser confundido com o transporte por 

mototáxi, pois enquanto o primeiro é realizado com veículo (carro), o 

segundo é feito com motocicleta. O Ministério da Saúde elenca, dentre 

outras, a seguinte medida primária para prevenir infecções por 

Coronavírus: “Evitar contato próximo com as pessoas (ou seja, manter 

uma distância de pelo menos 1 metro [3 pés]), principalmente daqueles que 

têm febre, tosse ou espirros”[1]. O cumprimento da referida medida 

durante o transporte de passageiro por mototáxi é totalmente inviável, 

considerando que o profissional transporta os passageiros na garupa da 

motocicleta. Assim, apesar de inequívoca a gravidade da situação 
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financeira em que se encontram os mototaxistas, a determinação de 

suspensão do funcionamento dos serviços de mototáxi deve ser mantida, 

visto que uma conduta diferente poderia colocar em risco de contágio 

tanto os profissionais quanto os passageiros, dadas as condições em que 

o serviço em questão é prestado. Ademais, vale ressaltar que a saúde 

pública trata-se 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. Não bastasse, recentemente o Ministro 

Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal – STF, deferiu parcialmente 

um pedido de liminar formulado nos autos da ADI 6341 para explicitar que 

as medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 

926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a 

competência concorrente nem a tomada de providências normativas e 

administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Na 

hipótese, o Município visando o interesse da saúde da população local 

adotou as medidas que entendeu pertinente, não havendo nenhuma 

ilegalidade quanto à determinação de suspensão dos serviços de 

mototáxi. Em sede de Mandado de Segurança, como já ressaltado, o direito 

líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer 

questionamento maior para o deferimento, o que não ocorreu nos 

presentes autos. Deste modo, não vislumbrando a ocorrência de 

manifesto constrangimento ilegal suportado pelos impetrantes, 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 [1] Disponível em: .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001242-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PROCESSO Nº 1001242-24.24.2019.8.11.0003 VISTO. ZILDA NUNES DA 

SILVA opôs embargos de declaração, com fundamento nos incisos II do 

artigo 1.022, do Código de Processo Civil, em face da sentença, sob o 

argumento de que houve omissão e quanto à definição do início da 

incapacidade, isto porque o juízo determinou que a data inicial do benefício 

de aposentadoria por invalidez deve se dar a partir de 5/7/2018, quando 

há documentação nos autos comprovando a incapacidade desde 

19/02/2013. Disse, ainda, que a sentença foi omissa com relação ao 

pagamento das parcelas atrasadas a título de auxílio de doença do período 

de 03.09.2014 a 31.12.2015, no qual, a autora não recebeu qualquer 

benefício. Intimado, O INSS alegou que o conteúdo dos embargos busca 

rediscutir o mérito da sentença e não se amolda a nenhuma das formas de 

cabimento do incidente processual, pelo que deve ser rejeitado (id. 

31179545). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de 

admissibilidade, conheço do recurso. Quanto aos seus fundamentos, 

anoto que não assiste razão a embargante. Com efeito, na sentença ora 

embargada restou expressamente claro os fundamentos da sentença, em 

especial as razões que levaram este magistrado a determinar a 

implantação do benefício a partir da cessação do ÚLTIMO benefício auxílio 

doença concedido a autora, por meio do NB 603.457.798-9 (04/07/2018), 

qual seja, a afirmação do perito de que seria esta “a data provável da 

incapacidade laborativa”. Como se sabe, os embargos de declaração têm 

a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, 

modificador ou infringente do julgado” (Código de Processo Civil 

comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, não se prestam 

os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o 

julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante. Na 

verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições 

é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. Assim sendo, se a parte dissente 

dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via 

recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com estas considerações, rejeito os 

embargos de declaração ofertados. Intime-se. Cumpra-se . 

Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002918-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FERNANDO DUARTE (EXECUTADO)

JOSE LUIZ DUARTE (EXECUTADO)

ALGODOEIRA PALMEIRENSE SOCIEDADE ANONIMA APSA (EXECUTADO)

MARIA DO CARMO DUARTE VILACA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA NAOMI YAMADA OAB - PR22591 (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000436-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 100436-91.2016.811.0003 VISTO. Trata-se de cumprimento 

de sentença promovido por FERNANDA CAVALCANTE MOREIRA DE 

SOUSA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando receber o 

valor de R$ 27.055,67, a título de FGTS (id. 29511674). O MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, 

alegando excesso de execução e indicou como valor devido o importe de 

R$ 25.412,00 (id. 30419800). A exequente concordou com o cálculo do 

executado (id. 31020629). É o relatório. Decido. Na hipótese, a exequente 

concordou com o cálculo apresentado pelo Município, no valor de R$ 

25.412,00. Assim, havendo, de fato, excesso no cálculo da exequente, 

impõe-se a procedência da impugnação. Quanto aos honorários 

advocatícios sucumbenciais, relativo ao processo de conhecimento, 

verifica-se que a sentença de id. 4642503 estabeleceu que o percentual 

dos honorários advocatícios seria definido depois de liquidado o julgado, 

nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Assim, no 
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caso, impõe-se definir o percentual dos honorários. Com essas 

considerações, julgo PROCEDENTE a impugnação apresentada pelo 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para reconhecer o excesso no cálculo da 

exequente, e HOMOLOGAR o cálculo apresentado pelo Município no valor 

de R$ 25.412,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e doze reais). Quanto aos 

honorários advocatícios sucumbenciais (processo de conhecimento), 

condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento no percentual de 10% 

sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, 

do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o valor de R$ 2.512,00 

(dois mil, quinhentos e doze reais), a título de honorários advocatícios 

sucumbenciais, relativo ao processo de conhecimento. Condeno a 

exequente ao pagamento dos honorários advocatícios relativo ao 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, § 7º, do CPC, em favor 

do Procurador do Município, no importe de 20% sobre o excesso à 

execução [R$ 1.643,67 (R$ 27.055,67 – R$ 25.412,00), que resulta em R$ 

328,73. No entanto, o valor dos honorários deverá ser reduzido pela 

metade, na forma do artigo 90, § 4º, do CPC, tendo em vista que a 

exequente reconheceu o pedido inicial. Portanto, fixo os honorários 

advocatícios no importe de R$ 164,36 (cento e sessenta e quatro reais e 

trinta e seis centavos). Entretanto, declaro suspensa as obrigações 

decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da 

parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil). Após 

o trânsito em julgado dessa decisão, a secretaria deverá cadastrar a RPV 

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 (art. 4º do Provimento 11/2017). Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002437-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE PEREIRA DE ALENCAR (EXECUTADO)

DUARTE & ALENCAR LTDA - ME (EXECUTADO)

DYEGO RODRIGO BARBOSA DUARTE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1002437-10.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

11.089,40 ESPÉCIE: [Nao Cumulatividade]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO 

PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 POLO PASSIVO: Nome: DUARTE & ALENCAR LTDA - ME Nome: 

DYEGO RODRIGO BARBOSA DUARTE Nome: DARLENE PEREIRA DE 

ALENCAR FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

DUARTE & ALENCAR LTDA - ME, na pessoa do Representante Legal, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da PENHORA 

efetivada nos autos, uma vez que houve restrição via RENAJUD, recaída 

sobre o veículo de sua propriedade MARCA/MODELO I/ TOYOTA HILUX 

CDL DX, PLACA ALK 2723, e querendo, nos termos do r. despacho abaixo 

transcrito, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ 11.089,40 (onze mil, oitenta e nove reais e quarenta 

centavos). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAIZA 

BERGAMASCO SILVERIO, digitei. RONDONÓPOLIS, 15 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001478-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. S. -. E. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA OAB - MT13466-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000987-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KI-PIMENTA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do Processo: Processo: 1000987-66.2019.8.11.0003 (PJE); 

Valor causa: R$ 213.108,40 Espécie/Assunto: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA] - EXECUÇÃO FISCAL Parte Autora: ESTADO DE MATO 

GROSSO Parte Ré: KI-PIMENTA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA – ME E 

OUTROS. , nº 1248. CENTRO, Rondonópolis - MT - 78.700-000 Pessoa(s) 

a ser(em) citadas(s) EXECUTADOS: 01) KI-PIMENTA INDUSTRIA DE 

CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 07.210.088/0001-15, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido ; 02) GABRIEL SACHET 

PITALUGA - CPF: 531.908.581-87, Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido; 03) LILIAN GOMES DE ARAUJO - CPF: 632.662.371-53 , 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido; FINALIDADE: 

CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. REFERÊNCIA: COBRANÇA DE DÍVIDA movida 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra as partes acimas descritas 

referente a CDA Nº 2017472077 - 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 
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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: 1000983-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTACAO MODAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO - 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1000983-29.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

R$ 75.276,99 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

A.República do Libano, 2.258, Palácio Paiaguás, Centro Político 

Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: 

ESTACAO MODAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), na 

pessoa do Representante Legal, 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 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. AD 

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. RESUMO DA INICIAL: Referente à CDA 

2017473818 DECISÃO: "VISTO Citem-se todos os executados por edital. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 22 de março de 2020. Juiz(a) 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, MAIZA BERGAMASCO 

SILVERIO, digitei. RONDONÓPOLIS, 15 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001121-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE DA SILVA PEREIRA OAB - MT20187/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1001121-30.2018.8.11.0003 VISTO. WILLIAN RODRIGUES 

PEREIRA apresentou embargos de declaração, com fulcro no artigo 1.022, 

II do Código de Processo Civil, sustentando que há omissão no julgado, 

pois, não obstante a concessão do benefício, há ausência de fixação de 

prazo para o cumprimento imediato da sentença. Requereu, assim, seja 

sanada a omissão, determinando-se ao INSS a implantação do benefício, 

no prazo de 15 dias. Intimado, o INSS manifestou nos autos alegando não 

ter verificado, no caso, a existência de omissão ou contradição a ser 

sanada na sentença proferida (id.31056642). É o relatório. Decido. 

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade, bem como da alegada omissão. Embora o pedido de tutela 

de urgência tenha sido indeferido no início da ação, é certo que o Código 

de Processo Civil de 2015 aprimorou a eficácia mandamental das decisões 

que tratam de obrigações de fazer e não fazer e reafirmou o papel da 

tutela específica. Enquanto o art. 497 trata da tutela específica, ainda na 

fase cognitiva, o art. 536 do CPC/2015 reafirma a prevalência da tutela 

específica na fase de cumprimento da sentença. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS. CUSTAS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. (...) 4. 

Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à 

obrigação de implementar o benefício de aposentadoria por invalidez, por 

se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada 

mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu 

previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo 

executivo autônomo (sine intervallo). (TRF 4ª R.; APL-RN 

5019583-43.2019.4.04.9999; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. João Batista 

Pinto Silveira; Julg. 18/03/2020; Publ. PJe 19/03/2020). Com essas 

considerações, acolho os embargos declaratórios a fim de sanar a 

omissão apontada e, com fulcro no art. 497 do CPC, determino o 

cumprimento imediato da sentença no tocante ao restabelecimento do 

benefício previdenciário, a ser efetivado no prazo de 30 dias, mormente 

pelo seu caráter alimentar e necessidade de efetivação imediata dos 

direitos sociais fundamentais, bem como por se tratar de prazo razoável 

para que a autarquia previdenciária adote as providências necessárias 

tendentes a efetivar a medida. Saliento, contudo, que o referido prazo 

inicia-se a contar da intimação desta decisão. Mantenho os demais termos 

da sentença lançada no id. 29172354. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006536-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN TERTO DA SILVA (IMPETRANTE)

JOSE ANTONIO DA SILVA (IMPETRANTE)

ARLINDO SOARES DE SOUZA (IMPETRANTE)

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1006536-23.2020.8.11.0003. VISTO. ARLINDO SOARES DE 

SOUZA, MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA, IVAN TERTO DA SILVA e 

JOSÉ ANTONIO DA SILVA impetraram mandado de segurança com pedido 

liminar contra o ato do PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Sr. José 

Carlos Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que são profissionais 

autônomos conhecidos como MOTO-TAXISTA, utilizando motos para 

prestar serviços de transporte para a população de Rondonópolis/MT, e 

estão encontrando dificuldades para trabalhar, em razão da pandemia que 

está afetando o mundo (COVID-19). Relatam que o Município de 

Rondonópolis, através do Decreto nº 4.661, de 21 de março de 2020, 

considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde, alterou o 
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artigo 9º do Decreto nº 9.407, de 17 de março de 2020, para suspender o 

funcionamento do Transporte Urbano Coletivo, serviços de Moto-Táxi e 

transporte por aplicativos (inciso XX). No entanto, em 23 de março de 

2020, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca decidiu pela 

liberação de 30% da frota de veículos municipais (ônibus), devendo rodar 

com 50% da capacidade e serem disponibilizados álcool em gel para seus 

passageiros, bem como liberou a circulação de motorista por aplicativo, 

conforme decisão proferida nos autos da ação conjunta ajuizada pela 

Associação dos Motoristas via Aplicativo de Rondonópolis e Região 

(AMARR). Informam que, em 31 de março de 2020, por meio do Decreto nº 

9.443, com validade no período de 01 a 07 de abril de 2020, prorrogado 

posteriormente para o dia 14 de abril de 2020, o Prefeito autorizou a 

reabertura do comércio local, em horários especiais, com algumas 

observações. Entretanto, no artigo 9º, inciso XVII, do mesmo decreto, 

manteve a suspensão do serviço de moto-táxi. Alegam que o Município 

utilizou decretos para impedir o exercício da profissão de moto-táxi, mas 

não aplicou o mesmo aos serviços de Táxi, beneficiando apenas uma 

categoria, deixando de fora transportes por aplicativos e os próprios 

moto-taxistas. Ressaltam que o serviço está paralisado há quase 30 

(trinta) dias, e muitos profissionais estão ficando desesperados por não 

terem mais condições de sobreviver diante da crise econômica que assola 

o país. Acrescentam que motoristas de outras categorias estão liberados 

para exercerem suas profissões, embora sejam considerados mais 

prejudiciais que a categoria deles, já que veículos podem carregar 

diversas pessoas juntas. Assim, requerem a concessão de liminar, 

inadutia altera pars, para que “haja a liberação do transporte de 

passageiros pelos profissionais de Moto-Táxi, e caso, entendimento 

diferenciado, a obrigatoriedade do Impetrado a substituição da restrição 

por medidas menos severa, como a portabilidade de álcool para cada 

profissional, e que estes possam higienizar cada passageiro ao subir em 

seus veículos” (Id. 31213187). 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, os 

impetrantes buscam a liberação do funcionamento do transporte de 

passageiros por motocicletas - mototáxi. Em que pesem os relevantes 

argumentos despendidos pelos impetrantes, o pedido não merece 

acolhimento, conforme será demonstrado o a seguir. Na data de 18 de 

março de 2020, entrou em vigor o Decreto nº 9.407, de 17 de março de 

2020, publicado na edição nº 4.657, do Diário Oficial Eletrônico 

(Diorondon-e), que dispõe sobre ações e medidas para minimizar a 

proliferação, entre a população, do Coronavírus (2019- nCoV), no âmbito 

do Município de Rondonópolis – MT. Referido decreto determinou em seu 

artigo 9º, inúmeras medidas de caráter obrigatório. Por meio do Decreto nº 

9.422, de 21 de março de 2020, publicado no Diorondon-e nº 4.661, de 21 

de março de 2020, com entrada em vigor na data de sua publicação, foi 

alterado o inciso XX do artigo 9º, incluído pelo Decreto n° 9.415/20, 

passando a constar da seguinte forma: “XX - suspender o funcionamento 

do Transporte Urbano Coletivo, serviços de Moto-Táxi e transporte por 

aplicativos”. Assim, o funcionamento do serviço de mototáxi foi suspenso, 

sob a justificativa de minimizar a proliferação do Coronavírus entre a 

população. 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. No entanto, o 

novo Decreto Municipal (nº 9.443/20) manteve a determinação, em caráter 

obrigatório, de suspensão do funcionamento dos serviços de mototáxi 

(art. 9º, inciso XVIII). Não há dúvida de que tal determinação tem causado 

graves prejuízos financeiros aos diversos mototaxistas que prestam 

serviços neste município, todavia não pode ser afastada, pois não se 

afigura ilegal. A Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, 

estabelece que as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas 

competências, dentre outras, as medidas de isolamento e quarentena. De 

acordo com o artigo 2º, inciso II, da referida lei, quarentena é a “restrição 

de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das 

pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, 

meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de 

maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do 

coronavírus”. Entretanto, prevê expressamente no § 8º, do artigo 2º, que 

as medidas quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o 

funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. O Presidente 

da República editou o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, 

que regulamenta a Lei nº 13.979/2020, para definir os serviços públicos e 

as atividades essenciais, assim estabelecendo: “Art. 3º As medidas 

previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o 

funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se 

refere o § 1º. § 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam 

em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais 

como: I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e 

hospitalares; II - assistência social e atendimento à população em estado 

de vulnerabilidade; III - atividades de segurança pública e privada, incluídas 

a vigilância, a guarda e a custódia de presos; IV - atividades de defesa 

nacional e de defesa civil; V - transporte intermunicipal, interestadual e 

internacional de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou 

aplicativo; (...)” (grifei). Como se vê, o regulamento federal assegurou o 

funcionamento do transporte de passageiros por táxi ou aplicativos, 

considerando-o como essencial. Ressalta-se, no entanto, que o transporte 

de passageiros por táxi não pode ser confundido com o transporte por 

mototáxi, pois enquanto o primeiro é realizado com veículo (carro), o 

segundo é feito com motocicleta. O Ministério da Saúde elenca, dentre 

outras, a seguinte medida primária para prevenir infecções por 

Coronavírus: “Evitar contato próximo com as pessoas (ou seja, manter 

uma distância de pelo menos 1 metro [3 pés]), principalmente daqueles que 

têm febre, tosse ou espirros”[1]. O cumprimento da referida medida 

durante o transporte de passageiro por mototáxi é totalmente inviável, 

considerando que o profissional transporta os passageiros na garupa da 

motocicleta. Assim, apesar de inequívoca a gravidade da situação 

financeira em que se encontram os mototaxistas, a determinação de 

suspensão do funcionamento dos serviços de mototáxi deve ser mantida, 

visto que uma conduta diferente poderia colocar em risco de contágio 

tanto os profissionais quanto os passageiros, dadas as condições em que 

o serviço em questão é prestado. Ademais, vale ressaltar que a saúde 

pública trata-se 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. Não bastasse, recentemente o Ministro 

Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal – STF, deferiu parcialmente 

um pedido de liminar formulado nos autos da ADI 6341 para explicitar que 

as medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 

926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a 

competência concorrente nem a tomada de providências normativas e 

administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Na 

hipótese, o Município visando o interesse da saúde da população local 

adotou as medidas que entendeu pertinente, não havendo nenhuma 

ilegalidade quanto à determinação de suspensão dos serviços de 

mototáxi. Em sede de Mandado de Segurança, como já ressaltado, o direito 
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líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer 

questionamento maior para o deferimento, o que não ocorreu nos 

presentes autos. Deste modo, não vislumbrando a ocorrência de 

manifesto constrangimento ilegal suportado pelos impetrantes, 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 [1] Disponível em: .

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001242-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1001242-24.24.2019.8.11.0003 VISTO. ZILDA NUNES DA 

SILVA opôs embargos de declaração, com fundamento nos incisos II do 

artigo 1.022, do Código de Processo Civil, em face da sentença, sob o 

argumento de que houve omissão e quanto à definição do início da 

incapacidade, isto porque o juízo determinou que a data inicial do benefício 

de aposentadoria por invalidez deve se dar a partir de 5/7/2018, quando 

há documentação nos autos comprovando a incapacidade desde 

19/02/2013. Disse, ainda, que a sentença foi omissa com relação ao 

pagamento das parcelas atrasadas a título de auxílio de doença do período 

de 03.09.2014 a 31.12.2015, no qual, a autora não recebeu qualquer 

benefício. Intimado, O INSS alegou que o conteúdo dos embargos busca 

rediscutir o mérito da sentença e não se amolda a nenhuma das formas de 

cabimento do incidente processual, pelo que deve ser rejeitado (id. 

31179545). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de 

admissibilidade, conheço do recurso. Quanto aos seus fundamentos, 

anoto que não assiste razão a embargante. Com efeito, na sentença ora 

embargada restou expressamente claro os fundamentos da sentença, em 

especial as razões que levaram este magistrado a determinar a 

implantação do benefício a partir da cessação do ÚLTIMO benefício auxílio 

doença concedido a autora, por meio do NB 603.457.798-9 (04/07/2018), 

qual seja, a afirmação do perito de que seria esta “a data provável da 

incapacidade laborativa”. Como se sabe, os embargos de declaração têm 

a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, 

modificador ou infringente do julgado” (Código de Processo Civil 

comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, não se prestam 

os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o 

julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante. Na 

verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições 

é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. Assim sendo, se a parte dissente 

dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via 

recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com estas considerações, rejeito os 

embargos de declaração ofertados. Intime-se. Cumpra-se . 

Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014847-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROUZELI DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária em que Rouzeli da Silva 

Martins move contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alegando 

ter direito a aposentadoria por invalidez, a qual não teria sido 

administrativamente concedida em seu favor, razão pela qual também 

pugnou na condenação da autarquia o pagamento de danos morais no 

valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ao fim, atribuiu a causa o valor 

de R$77.962,26 (setenta e sete mil novecentos e sessenta e dois reais e 

vinte e seis centavos). Pois bem. Certo é que compete a parte indicar o 

valor do dano que entende ter sofrido em razão de determinado fato ilegal, 

ocorre que, tais valores devem ser proporcionais e razoáveis a conduta 

praticada, ainda mais quando se pleiteia a gratuidade judiciária, a fim de 

evitar que o autor ingresse com ações judiciais em verdadeiras aventuras 

jurídicas, “tentando a sorte”, pois em caso de improcedência da demanda 

consequência alguma teria em seu desfavor. Ainda, em casos tais, 

infelizmente, tornou-se rotineiro o arbitramento desproporcional e 

irrazoável do valor da causa visando a alteração da competência para 

processamento e julgamento do feito. De modo que diante de tais condutas 

o juízo deve adotar posicionamento firme quanto ao valor dado à causa 

quando verificado que claramente a pretensão do autor(a) se encontra 

irrazoável e desproporcional à luz da jurisprudência de casos análogos. 

Neste sentido: “Processual Civil. Recurso Especial. Compensação por 

danos morais. Pedido certo. Valor da Causa. Equivalência. Precedentes. 

Autor beneficiário da justiça gratuita. Valor excessivo atribuído à causa. 

Prejuízos para a parte contrária. Impugnação. Acolhimento. Redução. - A 

jurisprudência das Turmas que compõem a 2.ª Seção é tranqüila no 

sentido de que o valor da causa nas ações de compensação por danos 

morais é aquele da condenação postulada, se mensurada na inicial pelo 

autor. - Contudo, se o autor pede quantia excessiva a título de 

compensação por danos morais, mas ao mesmo tempo requer a 

gratuidade da justiça, para não arcar com as custas e demais despesas 

processuais, pode e é até recomendável que o juiz acolha impugnação ao 

valor da causa e ajuste-a à realidade da demanda e à natureza dos 

pedidos. - O autor que pede quantias elevadas a título de compensação 

por danos morais, mas ao mesmo tempo requer a gratuidade da justiça, 

para não arcar com as custas e demais despesas processuais, passa a 

impressão de que está se utilizando do Poder Judiciário para tentar a 

sorte, porque não sendo procedentes seus pedidos, não arcará com 

quaisquer ônus. Recurso especial conhecido, mas improvido. (REsp 

784.986/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

29/11/2005, DJ 01/02/2006, p. 558)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMULAÇÃO SUCESSIVA DE PEDIDOS. VALOR DA CAUSA. LIMITE. 

INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO OU 

DESPROPORCIONAL. RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL FEDERAL. 1. Tratando-se de cumulação de pedidos (benefício 

assistencial e indenização por danos morais), na forma da disposição 

contida no artigo 292, inciso VI do Código de Processo Civil, o valor da 

causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. 

2. O valor da causa não pode ser atribuído de forma aleatória ou arbitrária. 

Deve ser fixado pelo autor de modo a corresponder, o mais 

aproximadamente possível, ao proveito econômico buscado com a ação, 

podendo o Juiz inclusive, nos casos em que isto não for observado, 

determinar sua retificação - até mesmo porque a adequada fixação é 

imprescindível para a definição justamente da competência. 3. Assim, 

correto o julgador ao retificar o valor da estimativa a título de danos morais 

para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante razoável e consubstanciado 

em precedentes que caminham neste exato sentido, totalizando o valor da 

causa de R$ 40.826,66 (quarenta mil, oitocentos e vinte e seis reais e 

sessenta e seis centavos), cuja competência passa a ser do Juizado 

Especial Federal. (TRF-4 - AG: 50338227620194040000 
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5033822-76.2019.4.04.0000, Relator: MARCELO MALUCELLI, Data de 

Julgamento: 03/12/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)” 

“Processual Civil. Recurso Especial. Compensação por danos morais. 

Pedido certo. Valor da Causa. Equivalência. Precedentes. Autor 

beneficiário da justiça gratuita. Valor excessivo atribuído à causa. 

Prejuízos para a parte contrária. Impugnação. Acolhimento. Redução. - A 

jurisprudência das Turmas que compõem a 2.ª Seção é tranqüila no 

sentido de que o valor da causa nas ações de compensação por danos 

morais é aquele da condenação postulada, se mensurada na inicial pelo 

autor. - Contudo, se o autor pede quantia excessiva a título de 

compensação por danos morais, mas ao mesmo tempo requer a 

gratuidade da justiça, para não arcar com as custas e demais despesas 

processuais, pode e é até recomendável que o juiz acolha impugnação ao 

valor da causa e ajuste-a à realidade da demanda e à natureza dos 

pedidos. - Para a fixação do valor da causa, é razoável utilizar como base 

valores de condenações fixados ou mantidos pelo STJ em julgados com 

situações fáticas semelhantes. Recurso especial provido. (REsp 

819.116/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/08/2006, DJ 04/09/2006, p. 271)” Nota-se, ainda, que o valor pugnado a 

título de dano moral supera em muito o valor das parcelas do benefício 

pretendido, desproporcionalidade que deve ser afastada conforme já 

apaziguado pela jurisprudência majoritária, vejamos: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AGRAVO LEGAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

CUMULADO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RETIFICAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA. NECESSIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O montante a ser 

indenizado por danos morais não pode ser superior ao eventual prejuízo 

material sofrido pelo segurado. 2. No caso concreto, esse valor foi 

arbitrado em 50 salários mínimos, ultrapassando, ao que tudo indica, a 

soma das parcelas vencidas e das 12 parcelas vincendas do benefício, o 

que corresponde ao dano material estimado, pelo que o valor da causa 

deve ser retificado, cumprindo-se a decisão de primeiro grau. Precedente. 

3. Agravo desprovido. (TRF-3 - AI: 33097 SP 0033097-49.2012.4.03.0000, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de 

Julgamento: 16/07/2013, DÉCIMA TURMA)” Deste modo, verifico de pronto, 

incompatibilidade entre a gratuidade judiciária pugnada e o valor 

exacerbado dado aos pedidos da ação, nos termos da jurisprudência 

posta acima, de modo que faculto ao autor rever o valor de seus pedidos, 

adequando-o a realidade, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008598-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO(A))

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos etc. Verifica-se que o valor dado à causa foi de R$60.000,00, 

contudo, em análise as razões da autora, não pude denotar como chegou 

a tal valor obedecendo os ditames do artigo 292 do Código de Processo 

Civil. Deste modo, tendo em vista que o valor da causa implica na 

competência para processamento e julgamento do feito, inclusive tornando 

nula a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, eis que se 

trata de competência absoluta, intime-se a autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, explique como chegou ao valor da causa obedecendo o 

que dispõe o artigo 292 do Código de Processo Civil, em caso de verificar 

o erro em seu valor, que desde já retifique-o, sob pena deste juízo arbitrar 

de ofício o valor. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007920-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

SENTENÇA Vistos etc., Trata-se de Embargos à Execução Fiscal oposto 

pelo Banco do Brasil S/A em desfavor do Município de Rondonópolis 

Afirma o embargante que a CDA exequente não preencheria seus 

requisitos de validade, eis que não indicaria a origem do crédito e o 

dispositivo legal que o ensejou, aduzindo ser imprescindível que a CDA 

indicasse o número do processo administrativo que a originou e que este 

deveria estar anexo à execução fiscal. Elenca que a CDA não teria 

indicado o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de 

calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei. Ao fim, 

aduz que a CDA não indica a que imóveis se refere a cobrança do IPTU, o 

que inviabilizaria seu direito de defesa. O embargado impugnou à inicial no 

ID 24671396, rechaçando in totum as alegações do embargante. 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. Decido. O 

processo encontra-se preparado para julgamento antecipado, nos termos 

do artigo 355 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de 

questão de fato e de direito e o conjunto probatório encartado aos autos 

se mostra satisfatório para o deslinde da controvérsia. Quanto as 

preliminares alegadas, observa-se que elas se tratam do próprio mérito do 

embargos à execução, de modo que devem ser apreciadas como causa 

de pedir da demanda e não como elemento prejudicial para análise de seu 

mérito. Em pese todo o esforço da parte embargante, observe-se que 

suas ilações são desprovidas de respaldo jurídico, isto porque o título 

executivo foi devidamente constituído, possuindo, até prova em contrário, 

presunção de certeza e liquidez. No que se refere a falta de indicação do 

processo administrativo que constituiu o crédito tributário, observe-se que 

a execução pretende satisfazer débitos de IPTU. A doutrina, assim como a 

jurisprudência, pacificou o posicionamento de que para constituição do 

IPTU, lançado de ofício, se faz prescindível a instauração de processo 

administrativo, sendo do interesse do sujeito passivo a instauração de 

procedimento visando sua desconstituição caso discorde do lançamento 

feito pelo Fisco. João Aurino de Melo Filho, na obra em que coordenou, 

“Execução Fiscal Aplicada, 2020, 8ª Edição, Editora JusPODIVM”, dispôs 

que: “[...] em relação aos tributos lançados de ofício, a Corte Especial vem 

entendendo pela desnecessidade de uma prévia instauração de processo 

administrativo pelo fisco, sendo incumbência do sujeito passivo dar início à 

contenda administrativa caso não concorde com o lançamento efetivado.” 

Dito isto, eis o posicionamento do STJ: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

REQUISITOS DA CDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. LANÇAMENTO DE 

OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO 

E NOTIFICAÇÃO. 1. Cuida-se originalmente de embargos à execução 

manejados pelo ora recorrente que contesta a validade da CDA que instrui 

o pleito executivo ante a ausência de prévio processo administrativo. (...) 

3. Ademais há nesta Corte jurisprudência consolidada no sentido de que a 

notificação do lançamento do IPTU e das taxas municipais ocorre com o 

envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço 

do imóvel ou do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso 

não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. 

4. Nesse contexto, firmou-se também o entendimento de que milita em 

favor do fisco municipal a presunção de que a notificação foi entregue ao 

contribuinte, o que implica atribuir a este o ônus de provar que não 

recebeu o documento de cobrança. 5. Correto, portanto o entendimento 

fixado na origem, no sentido de que, nos tributos com lançamento de 

ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade 

das CDAs, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente 

processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e 

não ao fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o 

tributo. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 370.295/SC, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, 

DJe 09/10/2013)” “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO 

VIOLADOS QUE NÃO CONTÊM COMANDO CAPAZ DE INFIRMAR O JUÍZO 

FORMULADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DA 

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 

SÚMULA 07/STJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO E NOTIFICAÇÃO. 

PRECEDENTES DAS 1ª E 2ª TURMAS. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (REsp 

1095425/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 02/04/2009, DJe 22/04/2009) Deste modo, é de se reconhecer 

que a ausência de processo administrativo para lançamento do IPTU não 

enseja nulidade da constituição do crédito tributário, porquanto tributos 
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lançados de ofício dispensam tal diligência. No que consiste sob a falta de 

indicação do valor originário da dívida, indicação dos índices e marcos 

iniciais da correção monetária e do juros moratórios, veja-se que trata-se 

de ilações desprovidas de respaldo, pois em um simples olhar à CDA 

exequenda, sem grande esforço, observe-se que ela dispôs de forma 

clara todos os itens impugnados pelo embargante. Por último, não há que 

se falar em falta de indicação do imóvel na CDA exequenda, eis que esta 

indicou de forma clara a localização do imóvel, assim como o número da 

inscrição imobiliária deste, de onde o embargante/executado poderia 

consultar todos os dados sobre o imóvel caso diligenciasse junto ao Fisco. 

Não tendo o embargado demonstrado que arcou com o ônus probatório 

que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), de rigor a improcedência da demanda. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente embargos à 

execução, EXTINGUINDO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas a cargo 

do embargante. Condeno o embargante a pagar honorários sucumbenciais 

em favor do embargado no importe de 10% sob o valor da causa. A 

sentença não está sujeita a reexame necessário. Transitada em julgado, 

em nada sendo requerido, levante-se a garantia em favor do exequente, 

certifique-se e arquive-se o feito. Traslade-se cópia da presente sentença 

ao feito principal. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011058-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BORIS CARLOS CROCE OAB - SP208459 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (REU)

 

SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se de ação anulatória ajuizada pela 

Pernambucanas Financiadora S/A – Crédito, Financiamento e Investimento 

em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em que sustenta, em síntese, 

ilegalidade na aplicação de multa pelo PROCON por não ter comparecido 

em sede de audiência de conciliação perante aquele órgão para resolução 

de contenda consumerista, pois segundo alega já teria resolvido o litígio 

diretamente com a consumidora antes da data prevista para a audiência, 

visando a anulação da multa aplicada no processo administrativo nº 

0115-002.800-7. O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido, 

condicionando a produção de seus efeitos com a prestação de caução. O 

Município de Rondonópolis devidamente citado, contestou o pedido inicial, 

aduzindo, preliminarmente, falta do interesse de agir, bem como 

impossibilidade de o judiciário rever o mérito dos atos administrativos, bem 

como proporcionalidade e razoabilidade da sanção (ID 26047743). A parte 

autora impugnou à contestação no ID 27809137, rechaçando in totum as 

alegações do requerido. Após, vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente registro que a tutela provisória de 

urgência outrora deferida não está produzindo seus efeitos, porquanto a 

parte autora não prestou em juízo a caução requerida, de modo que até o 

trânsito em julgado do presente litígio a multa é plenamente exigível. DAS 

PRELIMINARES Na espécie, verifica-se a presença de interesse de agir, 

bem como da causa de pedir, uma vez que a parte requerente busca a 

nulidade da multa aplicada pelo Procon, por entender que houve 

arbitrariedade em sua aplicação, sendo necessário ingressar em juízo 

para isso. Assim, rejeito as preliminares. DO MÉRITO O processo se 

encontra preparado para julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 

do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de questão unicamente 

de direito e o conjunto probatório encartado aos autos se mostra 

satisfatório para o deslinde da controvérsia. Em que pese seja possível a 

aplicação de multa pelo Procon diante a infringência as normas 

consumeristas, assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa da 

parte reclamada, ora requerente, não se observa correta a sanção 

aplicada. Isto porque a sanção aplicada na reclamação sob nº 

0115-002.800-7 violou os princípios da boa-fé e de confiança nos atos 

públicos. É incontroverso nos autos que o PROCON pode aplicar sanções 

administrativas quando verificado abuso nas relações de consumo, de 

modo que restará dispensada maiores considerações sobre tal 

possibilidade. Ainda, é notório que o Poder Judiciário poderá rever a 

aplicação de sanções administrativas quando verificar que sua aplicação 

foi arbitrária, em dissonância ao que dispõe a lei e seus princípios 

norteadores. Pois bem. A sanção administrativa não foi aplicada por ter a 

autora, lá reclamada, praticado abuso ao direito individual da consumidora 

reclamante, mas unicamente por não ter prestado informações do 

processo administrativo e por não ter comparecido na audiência de 

conciliação designada. Diga-se abuso ao princípio da confiança pois na 

Carta de Informações vinculada ao ID 24278510 – Pág. 2 o agente público 

responsável pela condução do processo administrativo prolatou ordens 

alternativas a autora/reclamada consubstanciada em “apresentar proposta 

por escrito de acordo condizente com as pretensões da parte 

consumidora, ou esclarecimentos e documentos necessários à apuração 

dos fatos descritos, nos termo do artigo 41 do Decreto Federal 

2.181/1997” (destaquei), oportunidade em que a autora resolveu 

extra-autos a contenda com a consumidora, a qual informou na solenidade 

designada que seu problema havia sido resolvido. Ora, se poderia a 

autora/reclamada enviar por escrito proposta a reclamante por intermédio 

do PROCON, melhor ainda que resolvesse o litígio diretamente com a 

consumidora, a qual comunicou em tempo o órgão de defesa do 

consumidor. A ordem de notificação fora clara que em caso apresentada 

proposta de acordo, ou como explicitado, resolvida a contenda, estaria a 

reclamada dispensada de apresentar esclarecimentos, ante a utilização da 

conjunção alternativa “ou”. Logo, é de se esperar que a autora não 

devesse comparecer em sede da audiência designada, assim como não 

tivesse que prestar quaisquer informações, já que a notificação deu 

escolhas a autora, sendo que a resolução do litígio excluiria a 

necessidade de prestar informações. Ainda, não há na lei qualquer 

obrigatoriedade de comparecimento da empresa à audiência de 

conciliação designada pelo PROCON, cuja ausência implica apenas em 

inexistência de proposta de acordo. Não se está aqui a adentrar no 

julgamento do mérito do litígio consumerista, reservado unicamente ao 

órgão administrativo, mas, afastar manifesta violação ao princípio da 

confiança e boa-fé que se espera dos atos públicos. Se houve nos fatos 

levados a conhecimento do órgão administrativo violação a direitos 

consumeristas, deveria a penalidade ser aplicada em face a pratica de tais 

atos, mas não como fora feito no caso in concreto. Ante o exposto, 

resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de ANULAR a 

multa oriunda do processo administrativo nº 0115-002.800-7. Em razão da 

sucumbência, condeno o Município no pagamento de honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o 

inciso I do Código de Processo Civil. Caso venha ser depositada caução 

no feito, com o trânsito em julgado da demanda, levante-a em favor da 

autora, caso seja mantido o teor desta sentença, ou em favor da 

requerida, caso seja revisto o teor desta sentença. Condeno ainda o 

Município de Rondonópolis restituir o autor dos custos processuais que o 

autor teve de adiantar. Transitada em julgado, não havendo requerimentos, 

certifique-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis, data 

da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010144-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DOS SANTOS AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo 

INSS onde arguiu que a sentença foi omissa ao não condenar a autora ou 

o Estado, caso a primeira fosse beneficiária da gratuidade judiciária, a 

restituir as despesas que adiantou com o pagamento dos honorários 

periciais. Pois bem. Após a oposição dos embargos declaratórios a parte 

autora apresentou recurso de apelação, oportunidade em que deveria, 

caso quisesse, ter se manifestado quanto ao embargos de declaração, 

razão pela qual declaro precluso seu direito de impugná-lo. Após detida 

análise as razões recursais, verifica-se que o embargante faz razão 

quanto a alegada omissão, haja vista que de fato deveria ter sido a autora 

condenada a restituir os gastos que teve com o adiantamento dos 

honorários periciais, nos moldes em que resta definido no artigo 82, §2º, 
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do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de 

declaração de ID 26780841, eis que tempestivos, DANDO-O PROVIMENTO 

para condenar a autora a restitui-lo nas despesas processuais que teve, 

se beneficiária da gratuidade judiciária, tal encargo recairá em face ao 

Estado de Mato Grosso. Intimem-se às partes para que tomem ciência da 

presente decisão, a qual reabre o prazo recursal em face a sentença de 

ID 26406683. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004418-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO JOSE POLETTI FREDERICO (EXECUTADO)

PATRICIA SILVERIO (EXECUTADO)

P S COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

SOLANGE ARRUDA NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Defiro o pedido de suspensão da execução fiscal, em virtude 

do parcelamento administrativo do crédito tributário, nos termos do artigo 

151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. Transcorrido o prazo 

requerido pelo exequente, intime-o para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 696228 Nr: 8597-16.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS CAMPOS DE ALMEIDA, NATCHELLE 

CECILIA DE FREITAS, WENDERSON MARINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.527, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:13.620-B, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402-B/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, para que dentro dos prazos legais, apresentes os 

memoriais.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 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:

 Código: 705984

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação apresentada 

(fls. 42/43), não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 12/05/2020, às 

14h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência de 

instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 deste Código, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Por fim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Rondonópolis, 14 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 703151 Nr: 653-26.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Denúncia 

ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para CONDENAR o acusado GENILSON 

APARECIDO DA SILVA, pela prática da conduta criminosa descrita no 

Artigo 147 do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.Atento ao 

princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena 

(Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in 

concreto do acusado. ISTO POSTO, CONDENO o acusado GENILSON 

APARECIDO DA SILVA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 

(dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pelo crime de ameaça, em 

regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já 

observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, 

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara 

de Execuções Penais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 652514 Nr: 2094-47.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMI VIEIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 ISTO POSTO, nos termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigo 

109, inciso VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o 

Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL quanto ao acusado VALMI VIEIRA DE MATOS, 

devidamente qualificado nos autos, em razão de ter ocorrido a prescrição 

da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, em relação 

ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste feito.Transitada em 

julgado esta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal.Por 

fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual mandado 

de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, bem como 

baixas e necessárias anotações.Publique-se. Registre-se. Às 

providências. Cumpra-se.Rondonópolis, 13 de Abril de 2020.Maria 

Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659133 Nr: 8172-57.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDERSON VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para 

CONDENAR o acusado WEDERSON VIEIRA DOS SANTOS, devidamente 

qualificado nos autos, pela prática das condutas criminosas descritas no 

Artigo 147 do Código Penal e Artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, nos termos 

da Lei nº 11.340/2006. STO POSTO, CONDENO o acusado WEDERSON 

VIEIRA DOS SANTOS, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) 

meses de detenção, pelo crime de ameaça e 02 (dois) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso 

permitido e 50 (cinquenta) dias-multa, que fixo em um trigésimo do salário 

mínimo, vigente na época do fato, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput 

c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do 

Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento 

oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660232 Nr: 9179-84.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVARO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO RAMON RODRIGUES 

LOPES - OAB:MT 16.540

 Código: 660232

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de JOSÉ ÁLVARO DOMINGOS, devidamente qualificado nos autos, por ter, 

em tese, perpetrado as condutas descritas nos Artigos 129, § e 147, 

ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (Artigo 69 do 

Código Penal), com as implicações do Artigo 5º, III, da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia que, em 21/07/2017, por volta das 20h30min, na 

residência comum, localizada na Avenida Otávio Pitaluga, nº 138, 

Residencial Nivalda, Bairro Vila Aurora, em Rondonópolis/MT, o acusado, 

com socos, pontapés e uma cadeirada, ofendeu a integridade física e 

corporal da companheira Ana Maria Lachman, causando lesões na 

cabeça, perna, braços e costas, conforme laudo de lesões corporais 

1728.A.17 e, também com consciência, por atos e palavras, ameaçou de 

morte a companheira, conforme BOPM 2017.243171 de fls. 3/5 e 

declarações vitimárias de fls. 11.

Consta que, o denunciado e a vítima eram conviventes há quatro meses e 

a ofendida queria a separação, comunicando este desejo ao acusado. 

Infere-se que, o denunciado já agrediu a vítima em outras ocasiões.

 Dispõe a exordial acusatória que, no dia, hora e local dos fatos, 

inconformado com o término do relacionamento, injustificadamente, o 

denunciado disse que iria matar a vítima, desferiu socos, pontapés e uma 

cadeirada que atingiu-a, provocou desmaios e as lesões corporais 

citadas. Acionada, a Polícia Militar prendeu em flagrante delito o 

denunciado.

 Interrogado, o denunciado confessou parcialmente os fatos e disse que 

as agressões forma recíprocas.

 A denúncia foi recebida em 08/08/2017 (fls. 84/88).

 O acusado apresentou a resposta à acusação em 14/08/2017 (fls. 

100/101).

Durante a audiência ocorrida dia 28/11/2018, foi colhido o interrogatório do 

acusado, homologada a desistência de oitivas de duas testemunhas, além 

de ser sido determinado outras diligências (fls. 129/131).

Consta do termo de audiência ocorrida no dia 12/11/2019 foi colhido o 

depoimento da vítima perante a Vara Única Criminal da Comarca de 

Mallet/PR, consoante consta de fls. 168/174.

 O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, apresentou os 

memoriais finais, requerendo em suma, a condenação do acusado como 

incurso nos Artigos 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal, além de 

pugnar pela condenação nos danos materiais e morais, consoante consta 

de fls. 175/178.

A combativa defesa, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do 

acusado, por ter o mesmo agido em legítima defesa, ante a injusta 

provocação da vítima e, em caso de condenação, a aplicação da pena no 

mínimo legal, inclusive, com o reconhecimento da atenuante de confissão 

espontânea.

 Requereu ainda, a absolvição do acusado em relação aos delitos de 

ameaça, vez que não existem provas suficientes para a condenação, 

além de alegar que o pleito quanto a condenação pelos danos materiais e 

morais provocados pelo ilícito penal não merecem prosperar.

Por fim, requereu a atenção quanto a razoabilidade e proporcionalidade em 

respeito a dignidade de idoso do acusado, conforme consta de fls. 

180/192.

 É o que merece registro.

Trata-se, na espécie, de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo 

Ministério Público Estadual em face de JOSÉ ÁLVARO DOMINGOS, 

devidamente qualificado nos autos, por ter, em tese, perpetrado as 

condutas descritas no Artigo 129, § 9º e Artigo 147, ambos do Código 

Penal, c/c Lei 11.340/2006.

Inicialmente, verifica-se que o acusado era convivente da vítima, possuía 

relação íntima de afeto, circunstância que, aliada ao fato da infração penal 

ocorrer no ambiente doméstico ou familiar, atrai a competência deste Juízo 

Especializado para conhecer, processar e julgar o feito.

Portanto, ante a pluralidade de delitos, passo a analisar individualmente 

cada fato delitivo.

DA LESÃO CORPORAL:

O delito em comento traz no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Artigo 129. Código Penal - Ofender a integridade corporal ou a saúde de 

outrem:

 [...]

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”.

Desde logo, cabe asseverar, que o Superior Tribunal de Justiça aprovou a 

seguinte Súmula sobre Violência Doméstica:

“Súmula 542 – STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal 

resultante de violência doméstica contra a mulher é pública 

incondicionada”.

Desta forma, trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, 

portanto, o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Postas tais premissas, no caso vertente a materialidade do crime 

encontra-se estampada nos autos, mais precisamente no Boletim de 

Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Lesão Corporal nº 

1728.A.17 e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 65/68), 

corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos na fase extrajudicial 

como em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime.

No que tange à autoria, verifico que está plenamente comprovada pelas 

provas orais colhidas no bojo dos autos, mormente pelas declarações da 

vítima que afirmou tanto na fase inquisitiva como judicial, de forma clara e 

inequívoca que foi agredida fisicamente por ele naquela ocasião.

Assim, consigno que o depoimento da vítima colhido em sede extrajudicial 

encontra-se encartado às fls. 16/17.

Já em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima Ana 

Maria Lachman, ao ser inquirida em Juízo, declarou o seguinte (termo de 

comparecimento fls. 171 e mídia audiovisual de fls. 174): “in verbis”:

“(...) Que confirma os fatos descritos na denúncia; Que conviveu com o 

acusado, sendo que quando quis separar o acusado não aceitou e 

começou a agredir a vítima; Que a depoente começou a gritar e pedir 

ajuda, quando os vizinhos vieram para socorrer e acionaram a polícia; Que 

as agressões foram nas pernas, braços e cabeça, sendo que a depoente 

foi parar no hospital; Que o acusado proferiu ameaça de morte; Que já 

tinham ocorrido outras agressões; Que depois desses fatos o 

relacionamento acabou, sendo que o acusado foi preso e a depoente 

fugiu; Que o acusado começou a enviar mensagens de ameaça, sendo 

que a depoente teve que fugir para o Sul do país; Que reafirma que 

houveram outras agressões; Que a depoente queria apenas separar do 

acusado e ele não aceitava; Que as ameaças cessaram pois, trocou o 

número de celular e mudou de cidade; Que o acusado disse que se a 

vítima não ficasse com ele iria matá-la;” (sic)
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 Outrossim, observa-se que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, e III, da Lei nº 

11.340/2006, quando as palavras da ofendida adquirem especial 

relevância, ainda mais quando encontra-se coesa e harmônica com as 

provas produzidas nos autos.

 Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais 

autorizada, vejamos:

 “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RELEVÂNCIA 

DA PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE INOCORRENTE. 1- Nos crimes de 

violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, 

já que normalmente não são cometidos na frente de terceiros. Depoimento 

firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que o réu 

efetivamente a ameaçou. Veredicto condenatório mantido. 2-De outro viés, 

não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ofendida 

referiu que se sentiu ameaçada pelo réu, quando este a intimidou ao 

anunciar a possibilidade de...” (TJ-RS - ACR: 70048441406 RS, Relator: 

Francesco Conti, Data de Julgamento: 28/06/2012, Terceira Câmara 

Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2012) grifos 

nossos”

Já o acusado José Álvaro Domingos, ao ser inquirido em Juízo, sob o crivo 

do contraditório e da ampla defesa, declarou o seguinte (termo de 

comparecimento fls. 130 e mídia fls. 131): “in verbis”:

“(...) Que em parte é verdadeira a denúncia; Que confirma ter cometido um 

ato bárbaro em agredir a vítima; Que não proferiu ameaça de morte; Que 

não era casado com a vítima há muito tempo; Que conheceu a vítima no 

ano de 2015; Que foi só um relacionamento; Que houve uma discussão 

antes; Que só estava a vítima e o depoente na residência; Que o depoente 

reconhece que teve ciúmes da vítima; Que a vítima ameaçava o acusado 

que não iria vê-la mais; Que a vítima tinha muito preconceito, injúria e 

difamação; Que a discussão começou verbal, depois a vítima dizia que 

queria ir embora; Que confirma ter erguido o tom de voz para falar com a 

vítima, quando a vítima colocou o dedo no rosto do acusado e desferiu um 

tapa; Que a vítima desferiu um tapa tão forte que os óculos do depoente 

quebrou e feriu o rosto; Que imediatamente o depoente reagiu; Que o 

depoente não teve controle; Que reconhece que esse foi o erro do 

depoente; Que a vítima correu, abriu a porta e começou a simular quedas 

ao solo; Que a vítima chocava-se na grade do corredor; Que o depoente 

tinha uma vizinha que era policial; Que a policial socorreu a vítima; Que não 

viu as lesões na vítima; Que agrediu a vítima usando as mãos; Que agrediu 

a vítima no rosto, onde houve o sangramento no nariz; Que a vítima caiu 

por conta dela; Que reconhece ter agredido a vítima; Que era visível que a 

vítima estava simulando; Que as pessoas de fora viram o que estava 

ocorrendo; Que não jogou a vítima no chão, tampouco na grade; Que o 

depoente foi detido e ficou preso por vinte dias; Que arrepende-se muito 

pelo erro bárbaro; Que não voltou a ter contato com a vítima; Que a vítima 

retirou os objetos dela e os do depoente; Que a vítima levou as coisas do 

acusado que ela mais gostava; Que a vítima levou televisão, roupas, 

talheres; baldes, sapatos, cobertores, camisas sociais, polos, celular; Que 

não teve mais contato com a vítima; Que não tentou manter contato com a 

vítima; Que não teve contato com os familiares da vítima; Que conheceu a 

vítima no baixo meretriz; Que o relacionamento estava interferindo no jeito 

de ser do depoente e no trabalho; Que ficou marcado com tudo isso; Que 

carrega o peso do erro cometido; Que procurou o CAPS-AD; Que continua 

frequentando o CAPS; Que não faz mais uso de bebida alcoólica; Que no 

dia dos fatos ambos haviam feito uso de bebida alcoólica; Que tem muita 

vergonha disso; Que o depoente é professor e tem muita vergonha de 

olhar para os seus alunos; Que não possui outros processos; Que o 

depoente agrediu a vítima após receber o tapa da vítima; Que tinha 

ocorrido uma discussão; Que o depoente tinha demonstrado ciúmes da 

vítima; Que a vítima nunca disse que queria terminar o relacionamento com 

o depoente; Que a vítima foi oportunista; Que confirma que ambos estava 

alterados por conta do álcool; Que discutiram fortemente; Que a vítima 

ameaçava ir embora; Que o depoente saiu para trabalhar de manhã e só 

voltava a noite; Que quando o acusado não estava em casa a vítima ia lá 

ocupar a casa; Que agrediu a vítima com a mão; Que não deu cadeirada 

na vítima; Que a vítima se lançou ao gradil; Que não sabe o paradeiro da 

vítima; Que não ouviu falar nada da vítima; Que essas discussões não 

eram comuns; Que desde 2015 que o acusado conheceu a vítima; Que no 

ano de 2017 que a convivência começou a não dar mais certo;” (sic)

Diante da confissão do acusado e dos relatos da vítima, entendo que a 

Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas 

acerca da materialidade e autoria do crime.

Além disso, o Laudo Preliminar de Exame de Lesão Corporal nº 1728.A.17, 

realizado na vítima Ana Maria Lachman tem o seguinte histórico:

 “Alega ter sido agredida pelo convivente, o senhor José Álvaro no dia de 

hoje por volta das 18h30min, com socos, tapas, chutes e cadeiradas.” 

(sic)

E as descrições das lesões, cujo exame foi realizado pelo médico Dr. Edno 

Ferreira Nogueira dá conta de que (fls. 65/68):

 “-Edema nas regiões: frontal, sacrococcigiana.

- Equimose nas regiões: terço superior e inferior anterior do braço 

esquerdo, terço inferior anterior do braço direito, terço superior anterior da 

coxa direita, terço médio anterior da coxa esquerda, face anterior do 

joelho direito terço médio posterior do antebraço direito, punho direito, 

dorsal da mão direita e esquerda.

- Escoriação nas regiões: rotuliana esquerda, cotovelo esquerdo, dorsal 

da mão esquerda.” (sic)

Assim, verifica-se que a força do acusado em relação à indefesa vítima, 

foi imoderada e desproporcional, ainda que ele alegue injusta provocação 

da ofendida.

 Ademais disso, não há que se falar em desclassificação para lesão 

corporal culposa, tendo em vista que o acusado assumiu o risco da 

conduta ao desferir os golpes, no dia dos fatos descritos na denúncia, 

com o único propósito de lesioná-la.

 Nesse mesmo sentindo, a conduta não se enquadra nos casos previstos 

para desclassificação de lesão culposa, conforme dispõe o Estatuto 

Penal.

 Consigno, outrossim, que em nenhuma hipótese é justificável a agressão 

à mulher, seja ela a que nível for, conforme plenamente estatuído pela Lei 

nº 11.340/2006.

Assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as 

respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que 

inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade 

ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em 

sentença.

DA AMEAÇA:

Dispõe o Artigo 147 do Código Penal:

“Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Parágrafo único. 

Somente se procede mediante representação.” (sic)

 Tal crime consiste na prática de ameaçar, ou seja, procurar intimidar 

alguém, com palavras, por escrito, gestos ou ainda, qualquer outro meio 

simbólico, de causar mal injusto e grave.

 Assim, verifica-se que a vítima manifestou expressamente o desejo de 

representar criminalmente contra o acusado, conforme termo de 

representação de fls. 16/17.

Portanto, o Ministério Público Estadual possui a necessária legitimidade 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, estando os autos 

em ordem.

A materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente 

no Boletim de Ocorrência, corroborado pelas declarações/depoimentos 

colhidos tanto na fase de Inquérito Policial e em Juízo, tudo atestando a 

ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao 

denunciado.

No que tange à autoria delitiva, observo que está plenamente comprovada 

pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Desde logo, cabe asseverar que as declarações da vítima são uníssonas, 

sem divergências, repletas de detalhes, seguras e coerentes.

O depoimento da vítima em sede extrajudicial encontra-se encartado às 

fls. 16/17.

Já em Juízo, a vítima Ana Maria Lachman, ao ser inquirida, confirmou os 

fatos descritos na denúncia, inclusive, a ameaça de morte, conforme 

acima transcrito.

 Dessa forma, analisando a narrativa da vítima, não vislumbro nenhum 

indício de que ela esteja incriminando injustamente o acusado.

O acusado José Álvaro Domingos, ao ser inquirido em Juízo, negou a 

ameaça de morte, apenas confessou o crime de lesão corporal, 

consoante depoimento acima citado.

 Ademais, frise-se, contudo, que a promessa de mal injusto e grave 

lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a 

tranquilidade da vítima, consoante observa-se das declarações da mesma 

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme acima 

transcritas.

 Diante disso, ensina Cleber Masson, em comentário sobre a consumação 
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do crime de ameaça, no Direito Penal Esquematizado, Parte Especial, Vol. 

2, Editora Método, 3º edição, p. 223:

 “Consumação. Dá-se no instante que se verifica a percepção da ameaça 

pelo sujeito passivo, isto é, no momento em que a vítima toma 

conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando sua efetiva 

intimação e a real intenção do autor em fazer valer sua promessa. O crime 

é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Basta 

queira o agente intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo” 

grifos nosso.

Outrossim, observa-se que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I e III, da Lei nº 

11.340/2006, mormente quando a palavra da ofendida adquire especial 

relevância, ainda mais quando encontra-se coesa e harmônica com as 

provas produzidas nos autos.

 Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais 

autorizada, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – 

CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA 

ABSOLVIÇÃO – 1) ALEGADA FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO 

À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – 

PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS 

DESCRITOS NA DENÚNCIA (AMEAÇA DE MORTE) – CONFISSÃO DO RÉU – 

CONDENAÇÃO MANTIDA – 1.1) ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – 

PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE DISCUSSÃO QUE LEVOU A 

PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE LEVOU A VÍTIMA A BUSCAR MEDIDAS 

PROTETIVAS – ÂNIMOS EXALTADOS QUE NÃO TORNA ATÍPICA A 

CONDUTA – SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL CONTIDO NO ART. 

147 DO CP – 2) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA 

CONFISSÃOESPONTÂNEA NA SENTENÇA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA 

PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 

231-STJ – ENUNCIADO CONFIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL 

(RE 597270-4/RS) – 3) RECONHECIMENTO DO SURSIS NA SENTENÇA – 

PLEITO DE REFORMA PARA FIXAR REGIME ABERTO MAIS BENÉFICO – 

QUESTÃO A SER PLEITEADA QUANDO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA 

PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – 4) ISENÇÃO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – 

RECURSO IMPROVIDO.

 1. Não se falar em absolvição do apelante pelo delito de ameaça, 

porquanto a materialidade e a autoria delitiva está comprovada nestes 

autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo 

probatório, mormente no depoimento da vítima e pela própria confissão do 

réu, que firmemente relatou a ameaça empregada caso a ofendida 

procurasse a polícia. 1.1 A tese defensiva de que as ameaças teriam sido 

proferidas durante uma discussão ou momento em que réu e vítima 

estariam com ânimos exaltados não exclui a tipicidade delitiva, mormente 

quando a vítima ressalta que as discussões e xingamentos vinha 

ocorrendo há alguns dias, situação que se agravou para ameaça de morte 

caso a ofendida buscasse a justiça, fato que evidencia a natureza formal 

do crime, conduta que subsume ao tipo penal do artigo 147, do Código 

Penal.

2. A despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, 

não é possível a respectiva redução da pena na segunda fase dosimétrica 

abaixo do mínimo legal, haja vista o impedimento materializado na Súmula 

nº 231 do STJ, consoante precedentes do STF.

3. A negativa de imposição do sursis, em prol da pretendida mantença do 

regime aberto, não merece guarida, estando escorreita a sentença 

originária que reconhece os requisitos para a sua aplicação, ao passo que 

a pretensão de ver ou não cumpridos fica a cargo do juízo das execuções 

penais, em audiência admonitória onde o acusado poderá se manifestar 

quando ao seu cumprimento.

4. É certo que a hipossuficiência financeira do apelante, ainda que 

procedente, não impede a sua condenação ao pagamento das taxas e 

custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria 

condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 do Código de 

Processo Penal

 (Ap 80236/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, 

Publicado no DJE 12/11/2018)” (Grifos acrescidos).

Ademais, restou sobejamente demonstrada a autoria delitiva incidindo 

sobre ele, de forma que não há qualquer dúvida, vez que a vítima afirmou 

claramente em toda instrução processual, que o acusado proferiu ameaça 

contra ela.

Analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, 

conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente 

comprovadas e as provas produzidas nos autos indicam que o acusado 

foi o autor do delito em tela.

Dessa forma, havendo nos autos provas cabal e indiscutível do 

cometimento do crime, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar 

ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito 

condenatório.

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado JOSÉ 

ÁLVARO DOMINGOS, já qualificado nos autos, com incurso no delito 

descrito nos Artigos 69, 129, § 9º e 147, todos do Código Penal, nos 

termos da Lei nº 11.340/2006, com as prerrogativas da Lei 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da 

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo 

a calcular a pena in concreto do acusado:

 DO CRIME DE LESÃO CORPORAL:

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código 

Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, 

passo a dosar a pena:

 I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total 

consciência da ilicitude do fato cometido.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta.

 III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há 

dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que 

lesionou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a 

incapacidade do mesmo em lidar com suas próprias frustações, 

provocando-lhe sofrimento físico.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa, pois não causou nenhum mal a ele.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, 

sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser 

fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

 Passando à segunda fase da dosimetria da pena, não incide nenhuma 

circunstância agravante.

Por outro lado, verifica-se a presença da circunstância atenuante de 

confissão espontânea, razão pela qual, atenuo a pena do acusado em 01 

(um) mês de detenção.

 Assim, a pena nessa segunda fase da dosimetria da pena é de 03 (três) 

meses de detenção.

 Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou 

diminuição da pena.

 Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) 

meses de detenção.

DO CRIME DE AMEAÇA:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de 

detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, 

passo a dosar a pena:

 I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o 

mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido.

 II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta.

 III – Observo que ao conduta social e personalidade são inerentes ao tipo 

penal.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que 

ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a 

banalidade da ação.

 V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, 

sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) 

meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a 

circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 

11.340/2006.

Por tais razões, agravo a pena em 01 (um) mês de detenção.
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De outra banda, inexistem circunstâncias atenuantes para serem 

reconhecidas.

 Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a 

de 03 (três) meses de detenção.

 Por fim, na terceira e última fase da fixação da pena, inexistem causas de 

aumento e/ou diminuição de pena.

 Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) 

meses de detenção.

 CONCURSO MATERIAL

Por fim, regida pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em 

consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado JOSÉ ÁLVARO DOMINGOS, em 06 

(seis) meses de detenção, em relação aos crimes descritos nos Artigos 

69, 129, § 9º e Artigo 147, todos do Código Penal, nos termos da Lei nº 

11.340/2006.

Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ademais, REVOGO as medidas cautelares e protetivas fixadas por 

ocasião da concessão da liberdade provisória, consoante consta de fls. 

87/88.

Cumpre salientar que se torna impossível a aplicação isolada de pena de 

multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a 

conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção 

pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas 

restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o 

Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão 

quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, 

regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido 

dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias 

judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não 

autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 

387, IV, do Código de Processo Penal.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de 

Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, 

verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão 

preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda 

que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição 

entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou 

decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais 

grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença 

condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de 

princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais.

 Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença (por carta 

precatória), conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de 

Processo Penal, o réu e o Defensor, ocasião em que deverá ser indagado 

sobre o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim 

como o Ministério Público.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome 

do réu no Rol dos Culpados (Artigo 393, inciso II, do Código de Processo 

Penal); e 5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.

Após, arquivem-se estes autos.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660312 Nr: 9258-63.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B/MT

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado LINDOMAR DE 

SOUZA NEVES, devidamente qualificado nos autos, pelas práticas das 

condutas criminosas descritas nos Artigos 147 e 163, parágrafo único, 

inciso I, do Código Penal, c/c Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41. .ISTO 

POSTO, CONDENO o acusado LINDOMAR DE SOUZA NEVES a cumprir a 

pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de 

detenção, pelos crimes de ameaça e dano, e 01 (um) mês de prisão 

simples, em regime inicial aberto pelo delito de vias de fato (Artigo 33, 

caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, 

do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento 

oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666547 Nr: 14655-06.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado RÔMULO 

FERREIRA DOS SANTOS pela prática dos crimes descritos no Artigo 129, 

§ 9º e Artigo 147, na forma do Artigo 69, todos do Código Penal, em 

observância ao disposto no Artigo 5º, I, da Lei 11.340/2006 .ISTO POSTO, 

CONDENO o acusado RÔMULO FERREIRA DOS SANTOS, a cumprir a pena 

privativa de liberdade de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de 

detenção pelo crime de ameaça (Artigo 147 CP) e 03 (três) meses e 15 

(quinze) dias de detenção pelo crime de lesão corporal (129, § 9º, do CP), 

em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já 

observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, 

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara 

de Execuções Penais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 669497 Nr: 2135-77.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAFIM DIAS DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 669497

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de SERAFIM DIAS DA SILVA JÚNIOR, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime descrito no Artigo 

147 do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006.

 Narra a denúncia que, em 12.01.2018, por volta das 22h, na residência da 

vítima, localizada na Rua 10, Lote 23, Quadra 17, Bairro Padre Lothar, em 

Rondonópolis/MT, o acusado, com consciência e vontade, por atos e 

palavras, ameaçou de morte a ex-companheira Rosicleia de Souza Melo, 

conforme BOPM 2018.14106 de fls. 5/6 e declarações vitimárias de fls. 

11/13.

Consta que, o denunciado e a vítima conviveram por seis meses e ela 

estava gestante, de três meses.

 Narra a exordial acusatória que, constantemente, o denunciado consumia 

bebida alcoólica.

Infere-se que, no dia, hora e local dos fatos, em visível estado de 

embriaguez, o denunciado foi na residência da vítima e pediu para reatar o 

relacionamento amoroso com ela. Com a recusa da vítima, o denunciado 

disse que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém e que 

iria matá-la e, antes de sair do local, disse que “vou buscar o ferro e vou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 101 de 254



vim te matar” (sic). Ato contínuo, o denunciado retornou a residência e 

deitou na cama da vítima.

Acionada, a Polícia Militar prendeu o denunciado em flagrante delito.

 Interrogado, o acusado negou os fatos.

 A denúncia foi recebida em 15/05/2018 (fls. 69).

 O acusado foi devidamente citado em 04/07/2018 (fls. 75/76), tendo 

apresentado a resposta à acusação em 30/08/2018 (fls. 79/80).

Consta do termo de audiência de instrução e julgamento ocorrido em 

24/07/2019, que foram aplicadas as disposições do Artigo 367 do Código 

de Processo Penal, inclusive, tendo sido designada audiência de instrução 

e julgamento (fls. 88).

 Durante a referida audiência ocorrida em data de 11/02/2020 foram 

colhidas as declarações da vítima e o depoimento de uma testemunha, 

além de ter sido declarada encerrada a instrução processual, sendo que o 

Ministério Público ofereceu os memoriais em audiência.

 O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, apresentou os 

memoriais, pugnando em suma, pela condenação do acusado nos termos 

da denúncia (fls. 91).

A combativa defesa, por sua vez, requereu em síntese, pela condenação 

do acusado no mínimo legal, tendo em vista que o crime ficou devidamente 

comprovado em Juízo, tudo conforme consta de fls. 99/101.

É relatório. Passo a decidir.

 O Ministério Público pretende, na denúncia, atribuir ao acusado SERAFIM 

DIAS DA SILVA JUNIOR, a prática do delito descrito no Artigo 147 do 

Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006.

 Dispõe o Artigo 147 do Código Penal:

“Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Parágrafo único. 

Somente se procede mediante representação.”

 Tal crime consiste na prática de ameaçar, ou seja, procurar intimidar 

alguém, com palavras, por escrito, gestos ou, ainda, qualquer outro meio 

simbólico, de causar mal injusto e grave.

 Assim, verifica-se que a vítima manifestou expressamente o desejo de 

representar criminalmente contra o acusado, conforme declarações de fls. 

17.

Portanto, o Ministério Público Estadual possui a necessária legitimidade 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, estando os autos 

em ordem.

A materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente 

no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, bem como 

corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase de 

Inquérito Policial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, 

devendo o referido delito ser atribuído ao denunciado.

No que tange à autoria delitiva, observo que está plenamente comprovada 

pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Desde logo, cabe asseverar que as declarações da vítima são uníssonas, 

sem divergências, repletas de detalhes, seguras e coerentes.

Consigno que as declarações de vítima em sede extrajudicial 

encontram-se encartadas às fls. 15/16.

Em Juízo, a vítima Rosicleia de Souza Melo, declarou o seguinte (termo de 

comparecimento fls. 93 e mídia audiovisual fls. 94):“in verbis”:

“(...) Que o acusado é ex-esposo da depoente; Que confirma o teor do 

boletim de ocorrência; Que confirma a ameaça de morte; Que tem uma filha 

com o acusado; Que a ameaça foi no começo da gravidez da filha da 

depoente; Que estavam juntos, quando começou uma discussão, sendo 

que o acusado estava embriagado e disse que mataria a depoente; Que a 

depoente tem outros dois filhos que não são do acusado; Que o acusado 

disse que mataria a vítima e os filhos dela; Que a discussão iniciou pelo 

fato do acusado estar bêbado; Que o acusado disse que pegaria um 

revólver para matar e depoente os filhos; Que a depoente disse que iria 

separar do acusado, quando começou a discussão; Que o acusado fica 

muito agressivo quando faz uso de bebida alcoólica; Que o réu disse que 

não iria aceitar a separação e iria matar a vítima; Que confirma que o 

acusado disse que iria pegar o ferro para matar a depoente; Que separou 

do acusado, reatou e separou novamente; Que o acusado voltou a 

ameaçar a depoente; Que agora separou do acusado; Que não fez outro 

boletim de ocorrência, pela nova ameaça; Que voltou a conviver com o 

acusado, porque estava grávida e não tinha como trabalhar, como 

sobreviver; Que reafirma que estava grávida da filha do casal; Que essa 

última separação foi tranquila; Que o acusado presta assistência à filha; 

Que atualmente a depoente não está trabalhando, pois não tem com quem 

deixar os filhos; Que confirma o depoimento prestado na delegacia; Que 

reafirma que o acusado ameaçou a depoente e os filhos; Que o acusado 

só ameaçou os filhos da depoente, contudo, não ameaçou; Que confirma 

que o relacionamento era conturbado e que houveram outras agressões; 

Que confirma que o acusado após proferir a ameaça, saiu, retornou, 

deitou na cama e disse que poderia chamar os policiais, mas que a vítima 

sabia que o acusado a amava; Que o acusado não agrediu a depoente; 

Que quando os policiais chegaram o acusado correu; Que esse foi o único 

boletim de ocorrência que a depoente registrou em desfavor do réu; Que o 

acusado faz uso de bebida alcoólica; Que hoje não tem o que reclamar do 

acusado; Que tinha sido a primeira vez que tinha ocorrido a ameaça, 

depois acabou sendo constante; Que ficou com medo do acusado pegar o 

ferro, pois estava grávida de três meses;” (sic)

 A testemunha Ludmila Gomes Ramalho, ao inquirida em Juízo devidamente 

compromissada na forma da lei, declarou o seguinte (termo de 

comparecimento fls. 92 e mídia audiovisual fls. 94):“in verbis”:

“(...) Que não tem inimizade com a vítima; Que conhece a vítima e o 

acusado; Que a declarante estava na residência; Que a declarante tirou 

os filhos da vítima do local; Que o acusado estava embriagado e dizia que 

iria matar a vítima; Que a depoente estava na casa ao lado e ouviu tudo; 

Que os filhos da vítima ficaram com medo do réu; Que confirma o 

depoente prestado na delegacia de polícia; Que a vítima acionou a Polícia 

Militar Que depois disso, afastou da vítima; Que o acusado não procurou a 

depoente para proferir algum tipo de ameaça; Que não sabe como está a 

vida da vítima e do acusado;” (sic)

 Consigno que, o acusado Serafim Dias da Silva Júnior, não foi inquirido 

em Juízo em razão da aplicação do Artigo 367 do Código de Processo 

Penal, consoante consta da decisão de fls. 88.

Outrossim, diante de todo o conjunto probatório, sobretudo, da narrativa 

da vítima, não vislumbro nenhum indício de que ela estivesse incriminando 

injustamente o acusado.

Assim sendo, entendo que a culpabilidade do acusado restou sobejamente 

evidenciada pela prova oral acostada aos autos, considerando que não há 

quaisquer divergências entre os relatos da vítima. Ao contrário, em meu 

sentir, têm-se narrativas que se completam. E dessa forma, não há que se 

falar em absolvição por ausência de provas.

 Frise-se, contudo, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo 

acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima, 

consoante se observa das declarações constantes dos autos sob o crivo 

do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, ensina Cleber Masson, em comentário sobre a consumação 

do crime de ameaça, no Direito Penal Esquematizado, Parte Especial, Vol. 

2, Editora Método, 3º edição, p. 223:

 “Consumação. Dá-se no instante que se verifica a percepção da ameaça 

pelo sujeito passivo, isto é, no momento em que a vítima toma 

conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando sua efetiva 

intimação e a real intenção do autor em fazer valer sua promessa. O crime 

é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Basta 

queira o agente intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo” 

grifos nosso.

Outrossim, observa-se que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, e III, da Lei nº 

11.340/2006, mormente quando a palavra da ofendida adquire especial 

relevância, ainda mais quando se encontra coesa e harmônica com as 

provas produzidas nos autos.

 Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais 

autorizada, vejamos:

 “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RELEVÂNCIA 

DA PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE INOCORRENTE. 1- Nos crimes de 

violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, 

já que normalmente não são cometidos na frente de terceiros. Depoimento 

firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que o réu 

efetivamente a ameaçou. Veredicto condenatório mantido. 2-De outro viés, 

não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ofendida 

referiu que se sentiu ameaçada pelo réu, quando este a intimidou ao 

anunciar a possibilidade de...” (TJ-RS - ACR: 70048441406 RS, Relator: 

Francesco Conti, Data de Julgamento: 28/06/2012, Terceira Câmara 

Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2012) grifos 

nossos”

Assim sendo, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente 

caso, conclui-se que a materialidade e autoria restaram cristalinamente 

comprovadas.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Denúncia 
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ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado SERAFIM 

DIAS DA SILVA JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, pela prática 

da conduta criminosa descrita no Artigo 147 do Código Penal, nos termos 

da Lei nº 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da 

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo 

a calcular a pena in concreto do acusado.

 A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é 

de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, 

passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o 

mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e 

deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta, ante o teor da 

Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

 III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há 

dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que 

ameaçou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a 

banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a 

pena-base deve ser fixada em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de 

detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a 

circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 

11.340/2006.

Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância 

agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, tendo 

em vista que a vítima estava gestante há época dos fatos.

 Assim, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância 

atenuante.

 Logo, a pena intermediária a que se chega é de 02 (dois) meses e 15 

(quinze) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem 

causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, 02 (dois) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado SERAFIM DIAS DA SILVA JÚNIOR, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 15 (quinze) 

dias de detenção, pelo crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal), em 

regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal).

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de 

pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que 

veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de 

sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas 

restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o 

Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão 

quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, 

regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido 

dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias 

judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não 

autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação 

dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do 

Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , 

bem como a orientação do Egrégio Tribunal de

 Justiça de Mato Grosso .

 Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de 

Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, 

verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão 

preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda 

que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição 

entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou 

decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais 

grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença 

condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de 

princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

 Isento o réu ao pagamento das custas processuais.

 Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e o 

seu Defensor, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome 

do réu no Rol dos Culpados (art. 393, inciso II, do CPP); e 5)Expeça-se 

Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais 

desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.

Após, arquivem-se estes autos.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670798 Nr: 3224-38.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado AGNALDO 

NASCIMENTO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pelas 

práticas das condutas descritas nos Artigos 129, § 9º e 150, §1º, ambos 

do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006. ISTO POSTO, 

CONDENO o acusado AGNALDO NASCIMENTO DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, pela prática da conduta descrita no Artigo 150, §1° 

do Código Penal, em 10 (dez) meses de detenção. Consigno que o regime 

inicial para o cumprimento da pena será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 

3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código 

de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno 

pelo Juízo da Vara de Execuções Penais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673655 Nr: 5728-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL LUIZ KONDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado RAUL LUIZ 

KONDA pela prática dos crimes descritos no Artigo 129, § 9º e Artigo 147, 

na forma do Artigo 69, todos do Código Penal, em observância ao disposto 

no Artigo 5º, I, da Lei 11.340/2006 ISTO POSTO, CONDENO o acusado 

RAUL LUIZ KONDA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) 

mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelo crime de ameaça (Artigo 

147 CP) e 003 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime de 

lesão corporal (129, § 9º, do CP), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput 

c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do 

Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento 

oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 103 de 254



 Cod. Proc.: 681464 Nr: 12881-04.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SILVA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19987

 Processo: 12881-04.2018.811.0064 - Código: 681464.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de RENATO SILVA DA CRUZ, qualificado nos 

autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos no Artigo 21 do 

Decreto Lei nº 3.688/41 e Artigo 147 do Código Penal, na forma do Artigo 

69, do mesmo Diploma Legal, com observância na Lei nº 11.340/2006.

 Narra a denúncia que, em 16 de setembro de 2018, por volta das 

01h50min, na residência comum, localizada na Rua Alameda das 

Açucenas, Nº 1.202, Bairro Colina Verde, em Rondonópolis/MT, o 

denunciado Renato Silva da Cruz, com consciência e vontade, com 

golpes, praticou vias de fato, contra sua companheira Mariana Jorge de 

Souza e, por palavras, ameaçou-lhe de causar mal injusto.

Também consta da denúncia que, a vítima e o denunciado eram 

conviventes e, do relacionamento adveio o nascimento de uma filha.

 Ainda, infere-se que o denunciado nutria ciúmes excessivos e já havia 

agredido a vitima anteriormente.

 Depreende-se que, no dia, hora e local dos fatos, o denunciado chamou a 

vitima para que ela trocasse a filha do casal, no entanto, quando Mariana 

Jorge de Souza chegou ao quarto, injustificadamente, Renato Silva da 

Cruz deu uma gravata nela, derrubou-a na cama e ficou sobre ela.

 A denúncia relata que, neste momento, a vitima com intenção de se 

defender mordeu o denunciado que consequentemente a soltou.

 Descreve a prefacial, ainda, que não satisfeito com a situação, o 

denunciado ameaçou a vitima dizendo que a mataria.

 Consta, por fim, que a policia militar prendeu o denunciado em flagrante 

delito que, ao ser interrogado confirmou ter agredido a vitima e negou que 

proferiu ameaças contra ela.

 A exordial acusatória foi instruída com o Inquérito Policial nº 432/2018 (fls. 

04/37).

A denúncia foi recebida em 07 de dezembro de 2018 (fls. 73/73vº).

 O acusado foi devidamente citado em 07 de janeiro de 2019 (fl. 77).

A resposta à acusação veio instruída com documentos e está carreada às 

fls. 78/114.

Os antecedentes criminais estão encartados à fl. 117.

O acusado foi interrogado por Carta Precatória, conforme se verifica às 

fls. 139/144 e mídia de fl. 145.

Com efeito, realizou-se a audiência de instrução e julgamento (fls. 153/154 

e mídia de fl. 155).

 Em seguida, foram carreadas as alegações finais sob a forma de 

memorias do Ministério Pública e da Defesa (fls. 165/167 e fls. 169/184).

Após, foi encerrada a instrução probatória e vieram-me os autos 

conclusos.

 É relatório. Passo a decidir.

 O Ministério Público pretende, na denúncia, atribuir ao acusado RENATO 

SILVA DA CRUZ, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes 

descritos no Artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41 e Artigo 147 do Código 

Penal, na forma do Artigo 69, do Código Penal, com observância na Lei nº 

11.340/2006.

 No caso em análise, verifica-se que o sujeito ativo do crime era 

companheiro da vítima e possuiu uma relação íntima de afeto com ela, 

circunstância que, aliada ao fato da infração penal ocorrer no ambiente 

doméstico ou familiar, atrai a competência deste Juízo Especializado para 

conhecer, processar e julgar o feito.

Feitas tais considerações passa-se à análise do mérito da causa. Assim, 

pela pluralidade de crimes, examino individualmente cada fato delitivo.

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

 No caso em testilha, é possível admitir-se haver prova da 

MATERIALIDADE, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial 

nº 432/2018, corroborados pelos depoimentos/declarações colhidos em 

sede extrajudicial.

Por outro lado, no tocante à AUTORIA não vislumbro no caderno 

processual elementos de convicção suficientes para embasar um édito 

condenatório.

Visto que, não obstante tenha havido o recebimento da denúncia, após a 

instrução processual, como destacou o Ministério Público, os fatos ali 

descritos não foram comprovados.

Assim, a vítima ao ser inquirida em Juízo, não confirmou o crime de 

ameaça descrito na denúncia.

 De outra banda, o acusado desde a fase policial quanto em Juízo negou 

veementemente que não proferiu ameaças de morte contra a vítima.

 Dessa forma, como se nota, não há provas suficientes para a 

condenação, a qual exige a comprovação clara, inconteste e induvidosa 

acerca da materialidade e autoria delitiva do crime, hipótese inocorrente 

nos autos.

 Nesse sentido, não há que cogitar-se de condenação do acusado, tanto 

que o Ministério Público postulou ao final do processo pela sua absolvição, 

conforme consta às fls. 165/167.

 Portanto, não há alternativa, senão a de decretar a absolvição do 

acusado quanto ao fato, em tese, criminoso que lhe foi atribuído na 

presente Ação Penal, por ser esta a resposta estatal que se mostra a 

mais justa e adequada no caso vertente, diante da fragilidade do conjunto 

probatório existente, insuficiente para que este Juízo chegue, no exercício 

do seu livre convencimento motivado (ou persuasão racional), à 

imprescindível, inequívoca e segura conclusão de que seria de rigor a 

condenação do mesmo.

 Por tais razões, bem como as demais explicitadas pelas partes em suas 

alegações finais, a absolvição do acusado quanto ao delito de ameaça 

(Artigo 147 do Código Penal) imputado a ele nestes autos é medida que se 

impõe, fundando-se no Artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

 VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41):

Na hipótese dos autos, é possível admitir-se haver prova da 

MATERIALIDADE, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial 

nº 432/2018, corroborados pelos depoimentos/declarações colhidos em 

sede extrajudicial como em Juízo, tudo atestando a ocorrência do delito.

No que tange à AUTORIA delitiva, observo que está plenamente 

comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Frise-se, que há no feito comprovação da prática do crime de vias de fato, 

levando-se em consideração a narrativa da ofendida durante o Inquérito 

Policial. Senão vejamos:

 “(...) Renato passou a ter atitudes violentas e agressivas contra a 

declarante, sendo que, nesse período, por várias vezes, além das 

agressões verbais, ainda lhe agrediu fisicamente, inclusive quando a 

declarante estava de dieta, após de dias de dar à luz; [...] Que nas vezes 

em que foi agredida por Renato, a declarante não levou ao conhecimento 

das autoridades mas, a partir do momento que Renato passou a ameaçar 

a declarante de morte, a mesma resolveu trazer a noticia à tona; [...]Que a 

declarante estava na cozinha e o seu filho dormindo no quarto; Que 

Renato a chamou para trocar a filha pois, segundo o mesmo, ele não 

estava conseguindo; Que ao chegar no quarto, Renato lhe deu uma 

gravata e ambos caíram sobre a cama, sendo que Renato continuou lhe 

enforcando, ficando sob a mesma; Que a declarante conseguiu se virar e 

deu uma mordida na barriga de Renato, quando então ele a soltou; Que a 

declarante ficou com um hematoma abaixo do olho esquerdo, mas não 

apresenta lesões motivo pelo qual manifesta desejo de se submeter a 

exame de corpo de delito; (...)” fls. 14/15 - grifos nosso.

Por conseguinte, a vítima ao prestar depoimento perante a autoridade 

judicial declarou expressamente que foi agredida pelo acusado, “in 

verbis”:

 “(...) Que o acusado é seu esposo; Que registrou Boletim de Ocorrência 

contra o acusado devido a uma discussão que tiveram; Que acionou a 

policia militar; Que no dia dos fatos discutiu com acusado; Que a briga foi 

motivada porque queria ir visitar seu filho no Estado do Mato Grosso do 

Sul; Que o acusado achava que ela queria ir ao Mato Grosso do Sul com 

intenção de ver seu ex-marido, sendo este o motivo da discussão; [...] 

Que teve agressão; Que por esse motivo acionou a policia militar; Que o 

acusado não lhe ameaçou de morte; [...] Que ficou lesionada; “...foi uma 

“lesãozinha” só... sic;” [...] Que na hora da briga mordeu o acusado; Que o 

acusado lhe deu uma gravata e derrubou-a na cama; [...] Que ficou com 

uma lesão em seu olho; “... Foi uma lesão no meu olho só... sic;” Que foi o 

acusado que provocou a lesão em seu olho; (...)” mídia de fl. 155 - grifos 

nosso.

Como se sabe, o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à 

hipótese prevista no Artigo 5º, inciso, III, da Lei nº 11.340/2006, mormente 

quando as palavras da ofendida adquirem especial relevância, ainda mais 

quando se encontra coesa e harmônica com as provas produzidas nos 
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autos.

Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais 

autorizada, vejamos:

 “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RELEVÂNCIA 

DA PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE INOCORRENTE. 1- Nos crimes de 

violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, 

já que normalmente não são cometidos na frente de terceiros. Depoimento 

firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que o réu 

efetivamente a ameaçou. Veredicto condenatório mantido. 2-De outro viés, 

não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ofendida 

referiu que se sentiu ameaçada pelo réu, quando este a intimidou ao 

anunciar a possibilidade de...” (TJ-RS - ACR: 70048441406 RS, Relator: 

Francesco Conti, Data de Julgamento: 28/06/2012, Terceira Câmara 

Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2012) grifos 

nossos”

Ademais, a jurisprudência pontua:

 “APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO 

ÂMBITO DOMÉSTICO E DESOBEDIÊNCIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DA VARA CRIMINAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DA 

CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - IMPOSSIBILIDADE - 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DELITO DE 

DESOBEDIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - ATIPICIDADE DA 

CONDUTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Na espécie, é 

possível verificar que a vítima sofreu agressões no âmbito doméstico, fato 

suficiente a ensejar a aplicação da Lei 11.340/06, não havendo que se 

falar, dessa forma, em remessa dos autos para o juizado especial criminal. 

2- Comprovado nos autos que o acusado desferiu um soco no rosto da 

vítima, de rigor a manutenção de sua condenação pela prática de vias de 

fato. 3- Em se tratando de infrações cometidas no âmbito doméstico, 

normalmente praticadas na clandestinidade, longe de testemunhas, a 

palavra da vítima ganha extrema relevância probante, especialmente 

quando apoiada em outros indícios, como na espécie. 4 - Como é cediço, 

as medidas protetivas descritas na Lei 11.340/06 possuem natureza 

cautelar e visam proteger as vítimas de abuso por parte de seus 

agressores, sendo que, na hipótese de descumprimento, há a previsão de 

aplicação de sanções de natureza civil, como multa (art. 461, §5º, do 

CPC), bem como a possibilidade de requisição de auxílio policial (art. 22, 

§3º, da Lei 11.340/06) e decretação de prisão preventiva (art. 313, III, do 

CPP). 5 - Assim, diante da possibilidade de aplicação de outras sanções, 

inexistindo, ademais, ressalva expressa que admita o reconhecimento 

cumulativo da prática de crime, forçoso reconhecer a atipicidade da 

conduta, impondo-se, pois, a absolvição do acusado. - APR 

10693140118094001 MG - 5ª CÂMARA CRIMINAL - 13/07/2015 - Relator - 

Eduardo Machado “ grifos nosso.

 Assim, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente 

evidenciada pelas declarações da vitima, tendo em vista que em todas as 

oportunidades em que a mesma foi ouvida, noticiou, com riqueza de 

detalhes, que foi agredida pelo acusado.

 Ainda, cumpre observar, que a combativa defesa pleiteia pela absolvição 

do acusado, argumentando que há fragilidade no conjunto probatório.

 Ressalto que, não há como acolher a tese defensiva de absolvição, 

diante da existência de elementos convincentes nos autos, depoimentos 

lineares e uniformes, que comprovam a prática do crime de vias de fato 

(Artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41).

Outrossim, o acusado ao ser interrogado na fase de Inquérito Policial, 

manteve uma linha defensiva, afirmando, em resumo, que somente agrediu 

a vitima para se defender e que não teve intenção de lesioná-la (fls. 

18/20).

Após, na audiência de instrução e julgamento, o acusado alegou que não 

praticou vias de fato contra sua companheira Mariana Jorge de Souza, 

conforme consta da mídia de fl. 145.

Desta feita, após analisar os depoimentos do acusado restou evidente que 

suas alegações não coadunam com as provas colhidas durante a 

instrução processual, fato que demonstra apenas o intuito do mesmo de 

eximir-se da responsabilidade do crime que lhe foi imputado.

No caso vertente, configurado está o delito capitulado na denúncia (Artigo 

21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), uma vez que a Ação Penal encontra-se 

lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e 

autoria do crime.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão aplicar ao acusado as 

respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que 

inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade 

ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em 

sentença.

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado 

RENATO SILVA DA CRUZ devidamente qualificado nos autos, pela prática 

do crime de vias de fato descrito no Artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41 e 

ABSOLVÊ-LO quanto ao delito de ameaça (Artigo 147 do CP) e faço com 

fulcro no Artigo 386, I, do Código de Processo Penal.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da 

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo 

a calcular a pena in concreto do acusado Renato Silva da Cruz.

VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41):

A pena prevista é prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses de 

prisão simples.

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e atenta 

ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

 A “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à 

reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do 

crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o 

grau de reprovabilidade da culpabilidade, é normal do tipo, não devendo 

ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito 

são normais à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes 

para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

 O motivo do crime acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e 

de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é 

elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes 

ao tipo penal.

 Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a 

pena-base no mínimo legal, ou seja, em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço agravante 

descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o 

crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista 

no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão 

simples a pena do acusado.

Outrossim, considerando que a confissão durante o Inquérito Policial foi 

utilizada efetivamente como um dos elementos de convicção, impõem-se a 

aplicação da atenuante prevista no Artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, 

por força da Súmula 545-STJ.

 Assim, a reprimenda deve ser atenuada em 15 (quinze) dias nesta 

segunda fase.

 Portanto, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é 

a de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem 

causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja 01 (um) 

mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.

 ISTO POSTO, CONDENO o acusado RENATO SILVA DA CRUZ, a cumprir 

a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão 

simples pela contravenção penal de vias de fato (Artigo 21 do Decreto Lei 

nº 3.688/41), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código 

Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo 

Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da 

Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de 

pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que 

veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de 

sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas 
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restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o 

Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão 

quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, 

regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido 

dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias 

judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não 

autorizam a concessão do benefício.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de 

Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, 

verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão 

preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda 

que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição 

entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou 

decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais 

grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença 

condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de 

princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação 

dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do 

Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , 

bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Condeno o réu ao pagamento das custas, que devem ser calculadas pela 

Contadoria judicial.

Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e o 

Defensor Público, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome 

do réu no Rol dos Culpados (Art. 393, inciso II, do CPP); e 5) Expeça-se 

Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais 

desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo.

 Após, arquivem-se estes autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 683828 Nr: 14873-97.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS MASCARENHAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado JOSIAS 

MASCARENHAS DE SOUZA, já qualificado nos autos, com incurso no 

delito descrito nos Artigos 69, 129, § 9º e 147, todos do Código Penal, nos 

termos da Lei nº 11.340/2006, com as prerrogativas da Lei 11.340/2006. 

.ISTO POSTO, CONDENO o acusado JOSIAS MASCARENHAS DE SOUZA, 

em 09 (nove) meses de detenção, em relação aos crimes descritos nos 

Artigos 69, 129, § 9º e Artigo 147, todos do Código Penal, nos termos da 

Lei nº 11.340/2006.Consigno que o regime inicial para o cumprimento da 

pena será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já 

observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, 

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara 

de Execuções Penais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 687183 Nr: 518-48.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE MENDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Ferreira Silva - 

OAB:13.280

 Código: 687183

Vistos etc.

 RECEBO o recurso de apelação de fls. 149, vez que devidamente 

certificada a tempestividade às fls. 150.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, retornem-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 693450 Nr: 5951-33.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDON DE JESUS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 693450

Vistos etc.

 RECEBO o recurso de apelação de fls. 459, vez que devidamente 

certificada a tempestividade às fls. 466.

Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, retornem-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 316041 Nr: 981-73.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NONDCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim da Fonseca 

- OAB:7.010, Paulo Celerino Alvim da Fonseca - OAB:10.629

 Código: 316041

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 401/vº e as razões de fls. 402/410.

 Em seguida, intime(m)-se o(s) Apelado(s) para que ofereça(m) as 

contrarrazões no prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 14 de Abril 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637267 Nr: 8126-39.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA BECKER - OAB:17.905/MT, Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:19.363-MT, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14.885

 Código: 637267

Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação de fls. 385 e as razões de fls. 389/413.

 Em seguida, intime(m)-se o(s) Apelado(s) para que ofereça(m) as 

contrarrazões no prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 14 de Abril 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 58/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

RESOLVE:

Art. 1ª COMPLEMENTAR a portaria 54/2020-cnpar fazendo constar os 

telefones de contato do assessor de gabinete e do gestor da secretaria 

da 4ª Vara Criminal.

 Art. 2ª DETERMINAR que as comunicações com o Assessor Técnico 

Jurídico Kleber Rafael Wilson do Santos sejam realizada s através do 

e n d e r e ç o  d e  e - m a i l  H Y P E R L I N K 

"mailto:kleber.santos@tjmt.jus.br"kleber.santos@tjmt.jus.br ou telefone 

(66) 99638 -6401;

Art. 3ª DETERMINAR que as comunicações com o Gestor Judiciário 

Anderson Carlos Alves Botin sejam realizadas através do endereço de 

e - m a i l  H Y P E R L I N K 

"mailto:snp.4criminal@tjmt.jus.br"snp.4criminal@tjmt.jus.br ou telefone (66) 

99 9650-0050;

Art. 4º DETERMINAR que as comunicações com a assessoria ou 

secretaria sejam encaminhadas, preferencialmente por meio dos 

respectivos endereços eletrônicos ou, durante o horário de expediente, ou 

através do aplicativo WhatsApp, nos telefones informados.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 15 de abril de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA N. 57/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO que a troca de plantão entre os magistrados Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa, Juiz de Direito da Vara Especializada de Família 

e Sucessões e Débora Roberta Pain Caldas, juíza de direito da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Sinop;

RESOLVE:

ALTERAR em parte a portaria 42/2020-cnpar passando a constar:

 Onde se lê

 “17/04 (19h) a 22/04 (11h59min) - Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa, Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Comarca de Sinop-MT”;

Leia-se:

“17/04 (19h) a 22/04 (11h59min) - Dra. Débora Roberta Pain Caldas– Juíza 

de Direito da 2ª Vara da Comarca de Sinop-MT;

 Mantendo inalterados os demais termos da portaria.

Publique-se no portal da Corregedoria, remeta-se cópia, via e-mail, ao 

Presidente da 6ª Subseção da OAB/SINOP-MT, aos representantes do 

Ministério Público e da Defensoria Pública desta Comarca, às Delegacias 

Regional e Municipal, ao Comandante da Polícia Militar local e ao Diretor do 

Presídio desta Comarca.

 Sinop, 15 de abril de 2020.

 Assinado digitalmente

 Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007341-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALOCIR VENTURIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23586/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR HENRIQUE NUNES DE FIGUEIREDO LARANJO (REU)

VIDEIRA IGREJA EM CELULAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARALINA RIBEIRO COSTA OAB - MT0015053A (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 780,02, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 366,62 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: 1007341-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALOCIR VENTURIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23586/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR HENRIQUE NUNES DE FIGUEIREDO LARANJO (REU)

VIDEIRA IGREJA EM CELULAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARALINA RIBEIRO COSTA OAB - MT0015053A (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 780,02, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 366,62 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: 1007341-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALOCIR VENTURIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23586/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR HENRIQUE NUNES DE FIGUEIREDO LARANJO (REU)

VIDEIRA IGREJA EM CELULAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARALINA RIBEIRO COSTA OAB - MT0015053A (ADVOGADO(A))
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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 780,02, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 366,62 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001948-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PIRES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS RENATA DE JESUS (EXECUTADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de AUTORA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 1.291,22, sendo que o valor de R$ 645,61 refere-se as custas 

e o valor de R$ 645,61 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser 

expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CPF, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001948-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PIRES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS RENATA DE JESUS (EXECUTADO)

 

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 1.291,22, sendo que o valor de R$ 645,61 refere-se as custas 

e o valor de R$ 645,61 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser 

expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CPF, 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: 1006457-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PREZOTTO E RIBEIRO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO GARCIA (REU)

ROSANA TEREZA MARTINELLI (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de AUTORA, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006457-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PREZOTTO E RIBEIRO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO GARCIA (REU)

ROSANA TEREZA MARTINELLI (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de AUTORA, 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: 1001467-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de requerente/autor, 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 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008402-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDISOM HENRIQUE DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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IVAN ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de requerente/autor, 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 

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: 1010515-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA TRINDADE FURO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (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 requerente/autor, 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 

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: 1004948-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-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 requerente/autor, 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 

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: 1006322-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIGNARA BARBOSA DO NASCIMENTO (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 requerente/autor, 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 

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: 1006437-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de requerente/autor, para, no prazo 

de 5 cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$610,95, sendo que o valor de R$413,40, refere-se 

as custas e o valor de R$ 197,95, 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: 1005089-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA GUIDES MACHADO OAB - MT20895-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 requerente/autor, para, no prazo 

de 5 cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$615,59, sendo que o valor de R$413,40, refere-se 

as custas e o valor de R$ 202,19, 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: 1006316-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANUBIA MARQUES RIZALDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de requerente/autor, para, no prazo 

de 5 cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$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 

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: 8020099-02.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THACIUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

REIS DAS CASAS PRE FABRICADAS LTDA - ME (REQUERIDO)

A C DE SANTANA MADEIRAS - EPP (REQUERIDO)

JADIRO FREITAS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

FREDERICO MONTEIRO DOS SANTOS OAB - SP183387 (ADVOGADO(A))

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - MT3677-A (ADVOGADO(A))

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de requerente/autor, para, no prazo 

de 5 cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$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 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001956-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de requerente/autor, para, no prazo 

de 5 cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$727,36, sendo que o valor de R$413,40, refere-se 

as custas e o valor de R$ 313,96, 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: 1009999-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERNANDA DE ATAIDE SOARES WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GUIMARAES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de requerente/autor, 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 

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: 1001264-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMIR DA CUNHA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de requerente/autor, 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 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008965-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA DALMOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de requerente/autor, 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 

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, 
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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: 1007173-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(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 requerente/autor, 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 

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: 1009640-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALIRIA DAHM DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de requerente/autor, para, no prazo 

de 5 cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$613,55, sendo que o valor de R$413,40, refere-se 

as custas e o valor de R$200,15, 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: 1012273-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 requerente/autor, para, no prazo 

de 5 cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor R$613,26, sendo que o valor de R$413,40, refere-se as 

custas e o valor de R$199,86, 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: 1003215-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SORIA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 requerente/autor, para, no prazo 

de 5 cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$616,00, sendo que o valor de R$413,40, refere-se 

as custas e o valor de R$202,60, 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: 1006654-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON ADRIANO LANG (EXECUTADO)

 

INTIME-SE O EXEQUENTE PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

ACERCA DA JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA JUNTADA AOS AUTOS 

ID 30944919.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008836-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Trianon Veículos Ltda (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY IVONE VILLA REAL MARRAS OAB - SP81502 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sopoupe Administradora de Consórcios S/c/ Ltda (REQUERIDO)

 

INTIME-SE A ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

JUNTAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS FALTANTES, CONFORME 

CERTIDÃO ID 22617397, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DA MISSIVA.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010350-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSCIAN DE CAPIVARI-TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX GAMA SALVAIA OAB - SP293768 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROVENI ODILA ALLEBRANDT (REQUERIDO)

ADRIANA DA SILVA ALLEBRANDT (REQUERIDO)

SANDRO MOACIR ALLEBRANDT (REQUERIDO)

QUILBERTO OTAVIO ALLEBRANDT (REQUERIDO)
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Ante a juntada das pesquisas pelos sistemas infojud e siel, intime-se a 

parte autora para manifestar-se em 10 dias, pugnando o que entender de 

direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014905-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROSSI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INERI FLORI NARDINO (REQUERIDO)

CIRLEI MARTINS BRAZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ARMAZENS GERAIS MARTINI LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intime-se a parte autora para efetuar preparo das custas processuais e 

taxas judiciárias, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da missiva.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001417-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIERMO MATOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA ID 31263406, 

REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006753-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO NORTE FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELYN NAIANA GIACOMELLI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO Certifico e dou fé , que decorreu o prazo legal sem 

manifestação do advogado da parte autora, embora devidamente intimado 

conforme certidão (ID 28069440). Nos termos da legislação vigente, intimo 

a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco ) dias, sob pena de 

extinção do feito. SINOP, 6 de março de 2020. EDIVALDO UBALDO 

MARTINS DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (66) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010483-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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))

 

INTIMAÇÃO dos (as) advogados (as) das partes para no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão;.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 194030 Nr: 15807-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOLMIR LUIZ DE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ELISSA DE 

CARVALHO AWADA - OAB:132649, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/O, JACKSON F. C. COUTINHO - OAB:OAB/MT 

9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos em correição.[...] 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.Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte exequente a indicá-los, procedendo-se 

conforme tópico anterior.Se a parte executada resolver impugnar a 

execução deverá efetivá-la em 15 dias, após esgotado o prazo quinzenal 

para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, na forma do art. 525, caput, do CPC. Hipótese em que deverão 

os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, declarando-se em 

quais os efeitos, que de regra não terá efeito suspensivo, abrindo-se 

vistas à parte exequente para contrariá-la no mesmo lapso.Por fim, para o 

levantamento e transferência do valor arrestado, vinculado aos autos, 

conforme faz prova os extratos de p. 435, frente e verso, bem como a 

certidão da gestora de secretaria à p. 436, é necessário que a exequente 

informe dados bancários, o qual deverá ocorrer sem demora. Dessa 

forma, intime-se a parte exequente para indicar conta bancária a ser 

transferido o saldo existente na conta única depósitos judiciais e vinculado 

à estes autos no prazo de 05 dias.Após, de posse dos dados bancários 

indicados pela exequente, determino seja promovido o levantamento do 

valor existente na conta única depósitos judiciais vinculado a estes autos, 

por meio de alvará eletrônico judicial, devendo a sua transferência ocorrer 

na conta que a parte exequente indicar. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 367265 Nr: 14894-89.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA APARECIDA DELFINO PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 Isto posto, determino que se emende a inicial, em 15 (quinze) dias, para 

atribuir o valor da causa de acordo com o art. 292, do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial e consequente extinção do feito, pela 

inobservância do art. 319, e a teor do art. 321, todos do aludido Codex. Do 

mesmo modo ,  deve rá  comprova r  a  h ipossu f i c i ê n c i a 

alegada.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130622 Nr: 9838-90.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA APARECIDA DELFINO PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A respeito das certidões do Oficial de justiça de p. 168 e 169, 

manifeste-se a parte exequente dando prosseguimento ao feito no prazo 

de 05 dias, pugnando o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 164794 Nr: 12740-79.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAKI TARUMOTO, LUZIA CRISTINA DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 DEFIRO o pedido de p. 168/169, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento/transferência do valor constristado à p. 155, verso, em 

favor da parte exequente, na conta por ela indicada. Dados bancários 

declinados à p. 168.

 Expeça-se o competente alvará para o levantamento concedido, 

conforme requerido.

 Após, prossiga a parte exequente com a execução, em 10 dias, 

pugnando o que de direito entender, sob pena de extinção.

 Intime-se.

 Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196859 Nr: 18683-09.2013.811.0015

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISSETORIAL R&G LP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOLMIR LUIZ DE COSTA, GRUPAL 

AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cylmar Pitelli Teixeira Fortes - 

OAB:107.950/SP, MARCELO GIANNOBILE MARINO - OAB:130597/SP, 

RONALDO NILANDER - OAB:166256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT/7348, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009

 Vistos em correição.[...] 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.Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte exequente a indicá-los, procedendo-se 

conforme tópico anterior.Se a parte executada resolver impugnar a 

execução deverá efetivá-la em 15 dias, após esgotado o prazo quinzenal 

para pagamento voluntário, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, na forma do art. 525, caput, do CPC. Hipótese em que deverão 

os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, declarando-se em 

quais os efeitos, que de regra não terá efeito suspensivo, abrindo-se 

vistas à parte exequente para contrariá-la no mesmo lapso.Ademais, de 

ver que a parte exequente atribuiu como base de cálculo do valor 

exequendo a quantia de R$ 4.000,00, quando na verdade o valor correto 

seria R$ 2.500,00, conforme V. Acordão prolatado às p. 314/343.Diante 

disso, intime-se a parte credora para que corrija o erro material existente, 

apresentando cálculo analítico e discriminado do valor exequendo 

atribuindo a sua base o valor correto da condenação, o qual perfaz a 

monta de R$ 2.500,00. E não R$ 4.000,00, valor este correspondente a 

condenação em honorários advocatícios sucumbenciais imposta pelo V. 

Acórdão pro fer ido nos autos em apenso de cód . 

194030.Intimem-se.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011710-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES OAB - SP154384-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON JOSE LORENZZETTI (REQUERIDO)

LENI CATARINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011710-11.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SBA 

TORRES BRASIL, LIMITADA. REQUERIDO: ODILON JOSE LORENZZETTI, 

LENI CATARINA DOS SANTOS Vistos em correição. Cumpra-se a 

deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado. Após, à origem, com 

as anotações e baixas devidas, consignando nossos cumprimentos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010745-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010745-33.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ELI MARIA DE 

OLIVEIRA BOENO REU: BANCO SAFRA S-A Vistos em correição. 

Intime-se a parte requente para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica à 

contestação (art. 100, CPC). Após, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, intimem-se as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Após, façam-me os autos conclusos para julgamento 

antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do feito, 

conforme o caso. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de abril de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013115-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A L DOS SANTOS COMPENSADOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013115-82.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

VOLVO (BRASIL) S.A REQUERIDO: A L DOS SANTOS COMPENSADOS - 

ME Vistos em correição. Ante a certidão de Num. 25647998, informando o 

desinteresse da parte autora na apreensão do veículo, determino o 

arquivamento do presente incidente, comunicando o juízo originário da 

ordem liminar. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de abril de 2020. 
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Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007340-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007340-86.2019.8.11.0015. AUTOR(A): TATIANA DA 

SILVA OLIVEIRA REU: DECOLAR.COM LTDA Vistos em correição. Defiro o 

pedido postulado no Num. 26338856, a determinar seja realizada a citação 

da parte requerida, no endereço indicado. Para tanto designo audiência de 

conciliação para o dia 03 de agosto de 2020, às 14:00 horas, a ser 

conduzida pela conciliadora credenciada no CEJUSC, para onde os autos 

deverão ser remetidos em tempo. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 14 de 

abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004351-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON ADRIANO DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004351-73.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JADSON 

ADRIANO DOS SANTOS SOUSA REQUERIDO: IMOVE LOTEAMENTOS E 

INCORPORACOES EIRELI - EPP Vistos em correição. A parte requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes que não têm condições de pagar as custa 

e despesas do processo. 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. 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 parte requerente para, no prazo de 15 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada ou, querendo, preparar a 

causa, sob pena de indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do processo, sem resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

15 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007938-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AMELIO GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI RODRIGUES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007938-11.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO 

AMELIO GUERRA REQUERIDO: MAURI RODRIGUES DE LIMA Vistos em 

correição. INTIME-SE a parte autora, para, em 05 dias, dar prosseguimento 

ao feito, indicando endereço da parte requerida para promover a sua 

citação ou pugnando o que entender de direito. Não havendo 

manifestação, INTIMAR-SE-Á, pessoalmente, para em 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

sua extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, 

inciso III, e § 1.º, do CPC. Transcorridos os mencionados prazos, com ou 

sem manifestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 15 de 

abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002129-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO(A))

JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20055-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

LEANDRO VALENDORF (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002129-40.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ISRAEL 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em correição. 

Ação declaratória de inexistência/inexigibilidade de débito, c/c indenização 

por danos morais em que foi deferida a produção da prova pericial, com 

nomeação de expert para o desempenho das atividades periciais 

pertinentes ao caso, nos termos da r. decisão de Num. 10332666. O perito 

nomeado apresentou sua proposta de honorários em R$ 2.000,00, 

conforme petição de Num. 12493693. Intimado, o banco requerido 

discordou do valor apresentado, ressaltando serem elevados os 

honorários apresentados, em virtude da pequena complexidade do 

trabalho a ser realizado, devendo o mesmo ser reduzido ou nomeado 

outro perito para apresentar nova proposta. Destacou ainda que a prova 

pericial foi requerida pela parte autora e, portanto, não deve arcar com 

este custo, a requerer suportado pela parte autora. É o relatório. Decido. 

Verificado que a discussão do presente processo gira em torno da 

discordância da parte requerida em relação ao valor dos honorários 

periciais apresentados pelo expert nomeado, por se tratarem de valores 

exorbitantes, bem como ao pagamento dessa quantia, por entender ser 

ônus da requerente, já que esta foi quem pugnou pela prova pericial. De 

proêmio, convém consignar que se trata de relação de consumo, militando 

em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, eis que é parte 

hipossuficiente em relação à instituição financeira. Noutra banda, apesar 

da franca e elevada remuneração desse tipo de profissional, sobretudo 

considerando sua expertise, o valor orçado para a realização do trabalho 

não deixa de ser expressivo, elevando as despesas do processo, quando 

poderá ser melhor equacionado, inclusive quanto ao direito da 

remuneração justa, não irrisória ou aviltante, também se revelam 

razoáveis. Nesse embate, analisando toda a conjuntura do trabalho 

pericial a ser realizado, R$ 1.500,00 revelam-se suficientes e adequados, 
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quer pela complexidade e dimensão do trabalho, quer sob a ótica de uma 

remuneração justa ao experto. Isto posto, acolho em parte a impugnação 

apresentada, quanto aos honorários cobrados pelo senhor perito 

nomeado, que os reduzo ao montante de R$ 1.500,00, a serem 

depositados incontinenti pela parte requerida, mantidas as demais 

determinações vertidas na decisão de Num. 10332666. Portanto, o senhor 

perito deve estabelecer data, horário e local para início dos trabalhos 

periciais, apresentando o laudo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

cumprir os demais deveres estabelecidos na r. decisão que o nomeou. Do 

numerário a ser depositado, determino o levantamento da metade dele, 

devendo a transferência ser realizada na conta informada pelo perito. 

Após, intimem-se as partes acerca da data apresentada, a fim de 

notificarem seus respectivos assistentes técnicos para acompanhamento 

da prova pericial a ser realizada. Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 15 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005219-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE MARIA DA ROCHA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005219-22.2018.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. REU: CLARICE MARIA DA ROCHA Vistos em 

correição. Defiro o pedido postulado no Num. 15763806, a determinar seja 

realizada a citação da parte requerida, no endereço indicado. Para tanto 

designo audiência de conciliação para o dia 03 de agosto de 2020, às 

16:00 horas, a ser conduzida pela conciliadora credenciada no CEJUSC, 

para onde os autos deverão ser remetidos em tempo. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 15 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013005-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOLORES VAIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013005-83.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Tendo em vista o pedido de ID. 30916983, determino a devolução da 

presente missiva à Comarca de origem, observadas as formalidades 

legais. 2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 15 

de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação 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)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1004111-84.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): DANIELA 

FERNANDA GUARATO DA SILVA POLO PASSIVO:REU: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Certifico que, em cumprimento a determinação id. 

31186096 designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 23 de 

março de 2020 as 13 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado). Sinop, 15 de abril de 

2020 Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judiciária - Mat. 7199

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 216897 Nr: 16248-28.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CÉSAR ALTOÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A V DE BIASSIO AGRICOLA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:19.753/O, GUSTAVO SATIM KARAS - OAB:MT - 

17.791, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Vistos etc.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 247/2020 que, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), determinou o fechamento das Portas dos 

Fóruns e recomendou o reagendamento das audiências não urgentes (art. 

15, inciso I) e, considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 281/2020, que 

prorrogou os efeitos da mencionada Portaria nº 247/2020 até 30 de abril 

de 2020, determino o cancelamento da audiência agendada para o dia 16 

de abril de 2020.

Findo o prazo estabelecido nas normativas supracitadas, voltem 

imediatamente os autos conclusos para reagendamento da audiência e/ou 

determinação de outras providências, acaso necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251879 Nr: 19286-14.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR GIOCONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELEIRO COM. E RE. DE MAQ. E IMP. 

AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN S. TEIXEIRA - 

OAB:16.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Vistos etc.

Considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 247/2020 que, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), determinou o fechamento das Portas dos 

Fóruns e recomendou o reagendamento das audiências não urgentes (art. 

15, inciso I) e, considerando o teor da Portaria-Conjunta nº 281/2020, que 

prorrogou os efeitos da mencionada Portaria nº 247/2020 até 30 de abril 

de 2020, determino o cancelamento da audiência agendada para o dia 16 

de abril de 2020.

Findo o prazo estabelecido nas normativas supracitadas, voltem 

imediatamente os autos conclusos para reagendamento da audiência e/ou 

determinação de outras providências, acaso necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011485-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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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))

 

Intimar a advogada do autor de que fora designado o dia 26/2/2020, às 16 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011485-88.2019.8.11.0015 AUTOR(A): WANDERSON TRAJANO REIS 

RÉU: BANCO BRADESCO Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 23699958, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 26 de fevereiro de 2020, às 16:00hs, conforme autorizado pelo art. 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e 

item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A 

intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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))

 

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

Intimação 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))

 

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

Intimação 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))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 5/2/2020, às 17 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011005-13.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ALICE DIAS RAMOS RÉU: BANCO 

OLÉ CONSIGNADO Certifico que, em cumprimento a determinação sob 

ID23079624, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 05 

de fevereiro de 2020, às 17:00hs., conforme autorizado pelo art. 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 

do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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))

 

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

Intimação 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))

 

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

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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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

Intimação 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))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 12/2/2020, às 

16 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011200-95.2019.8.11.0015 AUTOR(A): SALETE FERREIRA RÉU: BANCO 

SAFRA S-A Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 

23075695, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 12 de 

fevereiro de 2020, às 16:00hs., conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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))

 

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

Intimação 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))

 

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

Intimação 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))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 28/8/2019, às 

17 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme decisão e certidão abaixo transcritas, ocasião em que deverá 

comparecer acompanhado da parte autora. Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 
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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 ao requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 05 de junho de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal Número 

do Processo: 1007611-95.2019.8.11.0015 Certifico que, em cumprimento a 

determinação ID 20657558 , designo Audiência de Tentativa de Conciliação 

para o dia 28 de agosto de 2019, às 17:00hs., conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da 

CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, 

não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º 

( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007492-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

Intimar os advogados das PARTES de que fora designado o dia 20/5/2020, 

às 14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1007492-37.2019.8.11.0015 AUTOR(A): FRANCISCA MARCELINA DOS 

REIS RÉU: BANCO BRADESCO, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 

DO SUL Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID-22181159 

designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 20 de maio de 

2020, às 14:30hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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))

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007492-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

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

Intimação 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 
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(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 11/12/2019, às 

14hs30min. para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011483-21.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA 

RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID-23698271 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 11 de dezembro de 2019, às 14hs30min., 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: 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))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 13/11/2019, às 

14 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1009095-48.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA LUCIA PERES RÉU: 

BANCO BRADESCO Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID 

22003587 , designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 13 

de novembro de 2019, às 14:00hs., conforme autorizado pelo art. 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 

9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A 

intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

Despacho 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):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1006510-91.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JOSEFA APARECIDA DA CRUZ REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc... Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das 

já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

15 dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam se pretendem seja designada audiência de conciliação. Com ou sem 

a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho saneador, 

ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho 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):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1006486-63.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: ANTONIO GENIVALDO DA SILVA SOUSA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc... Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das 

já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 

15 dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo 

digam se pretendem seja designada audiência de conciliação. Com ou sem 

a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho saneador, 

ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1009534-30.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JOEL JOSE FERMINO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A., 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos, etc... Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, 

devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Não havendo elementos 

que desabonem a declaração de pobreza firmada pelo Requerente, defiro 

a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita. Em que pese o 

Requerente tenha manifestado interesse na realização da audiência de 

conciliação, é público e notório que em casos como o presente a 

seguradora não celebra composições amigáveis antes de ser realizada a 

perícia médica. Diante disso, determino a citação do Requerido para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, conteste a presente ação, sob 

pena de revelia e confissão. E ainda, para que no mesmo prazo, traga aos 

autos cópia do processo administrativo referente ao sinistro ocorrido com 

Joel José Fermino, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, 

por meio do documento, a parte pretendia provar, salvo os casos 

previstos nos incisos do art. 404 do CPC. Retifique-se na D. e R., eis que a 

Seguradora Líder não faz parte do polo passivo da ação. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001209-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID NEDEL SPOHR SCHMITT OAB - RS68625 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LIMA BORGES (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada da credora para que no prazo de cinco (5) dias junte 

aos autos as guias de custas e taxas processuais vinculadas a estes 

autos, bem como no prazo efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de penhora e 

avaliação, no bairro Jardim América, devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – emitir guias 

– digitar diligência - escolher a opção guia de diligência/complementação 

de diligência – 1º grau - adicionar o número do processo – buscar - 

próximo - cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro - 

adicionar CPF/CNPJ do pagante e gerar guia, juntando a mesma aos autos 

para posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002630-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

REMY DE SOUZA ALVES CORREA & CIA LTDA - ME (TESTEMUNHA)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim das Violetas, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – emitir guias – digitar diligência - escolher a 

opção guia de diligência– 1º grau - adicionar o número do processo – 

buscar - próximo - cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o 

bairro - adicionar CPF/CNPJ do pagante e gerar guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012395-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FOGACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012395-18.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

DIRCEU FOGACA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. Considerando 

que o autor manifestou desinteresse na audiência de conciliação, ID. 

24374634, bem como o réu, ID. 31144840, nos termos do art. 334, § 4º, 

inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada nos autos. 2. No mais, 

observe-se o réu o disposto no artigo 335, inciso II, do CPC. 3. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLESIO FERREIRA DO CARMO OAB - MT22389/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON LUIZ CLEVE KUSTER OAB - PR7919-O (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000144-31.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN REU: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Por petição 

ID 28120333, a requerida Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de 

Trabalho Médico opôs embargos de declaração em face da decisão ID 

27967944, ao fundamento de que ela é contraditória, haja vista que os 

documentos carreados aos autos demonstram que ela é contratante do 

plano de saúde da requerida Unimed Grande Florianópolis, e não da ora 

embargante. Desta forma, pugna pela reforma da decisão a fim de que 

seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva. É o breve relato do 

necessário. DECIDO. Não prosperam os embargos. Conforme se 

depreende do art. 1.022 e seus incisos, os embargos de declaração 

somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou 

erro material contido na decisão, o que não é o caso dos autos. Na petição 

inicial a requerente discorreu acerca da legitimidade da ora embargante e 

da sua responsabilidade solidária por nove páginas, não cabendo ao 

Magistrado que recebeu a exordial decidir tal questão em sede de 

cognição sumária, sobretudo por se tratar de questão controversa. 

Ademais, depreende-se do art. 337, XI do CPC, que incimbe ao réu, antes 

de discutir o mérito, alegar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual, faculdade que foi devidamente exercida pela ora embargante 

na contestação ID 28140864, cuja preliminar será devidamente analisada 

no momento oportuno, por ocasião da decisão saneadora. Pelo exposto, 

não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material 

na decisão combatida, mantendo-a incólume, eis que julgo improcedentes 

os presentes embargos de declaração. Prossiga o feito em seus ulteriores 

termos. Por fim, verifico que a requerida Unimed Grande Florianópolis não 

se encontra devidamente cadastrada no polo passivo da presente ação 

perante o sistema PJE. Desta forma, determino à Srª Gestora que proceda 

as retificações necessárias. Após, intimem-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, além das já constantes 

dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob 

pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada 

no sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLESIO FERREIRA DO CARMO OAB - MT22389/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON LUIZ CLEVE KUSTER OAB - PR7919-O (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000144-31.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN REU: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Por petição 

ID 28120333, a requerida Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de 

Trabalho Médico opôs embargos de declaração em face da decisão ID 

27967944, ao fundamento de que ela é contraditória, haja vista que os 

documentos carreados aos autos demonstram que ela é contratante do 

plano de saúde da requerida Unimed Grande Florianópolis, e não da ora 

embargante. Desta forma, pugna pela reforma da decisão a fim de que 

seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva. É o breve relato do 

necessário. DECIDO. Não prosperam os embargos. Conforme se 

depreende do art. 1.022 e seus incisos, os embargos de declaração 

somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou 

erro material contido na decisão, o que não é o caso dos autos. Na petição 

inicial a requerente discorreu acerca da legitimidade da ora embargante e 

da sua responsabilidade solidária por nove páginas, não cabendo ao 

Magistrado que recebeu a exordial decidir tal questão em sede de 

cognição sumária, sobretudo por se tratar de questão controversa. 

Ademais, depreende-se do art. 337, XI do CPC, que incimbe ao réu, antes 

de discutir o mérito, alegar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual, faculdade que foi devidamente exercida pela ora embargante 
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na contestação ID 28140864, cuja preliminar será devidamente analisada 

no momento oportuno, por ocasião da decisão saneadora. Pelo exposto, 

não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material 

na decisão combatida, mantendo-a incólume, eis que julgo improcedentes 

os presentes embargos de declaração. Prossiga o feito em seus ulteriores 

termos. Por fim, verifico que a requerida Unimed Grande Florianópolis não 

se encontra devidamente cadastrada no polo passivo da presente ação 

perante o sistema PJE. Desta forma, determino à Srª Gestora que proceda 

as retificações necessárias. Após, intimem-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, além das já constantes 

dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob 

pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada 

no sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLESIO FERREIRA DO CARMO OAB - MT22389/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON LUIZ CLEVE KUSTER OAB - PR7919-O (ADVOGADO(A))

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000144-31.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN REU: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Por petição 

ID 28120333, a requerida Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de 

Trabalho Médico opôs embargos de declaração em face da decisão ID 

27967944, ao fundamento de que ela é contraditória, haja vista que os 

documentos carreados aos autos demonstram que ela é contratante do 

plano de saúde da requerida Unimed Grande Florianópolis, e não da ora 

embargante. Desta forma, pugna pela reforma da decisão a fim de que 

seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva. É o breve relato do 

necessário. DECIDO. Não prosperam os embargos. Conforme se 

depreende do art. 1.022 e seus incisos, os embargos de declaração 

somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou 

erro material contido na decisão, o que não é o caso dos autos. Na petição 

inicial a requerente discorreu acerca da legitimidade da ora embargante e 

da sua responsabilidade solidária por nove páginas, não cabendo ao 

Magistrado que recebeu a exordial decidir tal questão em sede de 

cognição sumária, sobretudo por se tratar de questão controversa. 

Ademais, depreende-se do art. 337, XI do CPC, que incimbe ao réu, antes 

de discutir o mérito, alegar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual, faculdade que foi devidamente exercida pela ora embargante 

na contestação ID 28140864, cuja preliminar será devidamente analisada 

no momento oportuno, por ocasião da decisão saneadora. Pelo exposto, 

não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material 

na decisão combatida, mantendo-a incólume, eis que julgo improcedentes 

os presentes embargos de declaração. Prossiga o feito em seus ulteriores 

termos. Por fim, verifico que a requerida Unimed Grande Florianópolis não 

se encontra devidamente cadastrada no polo passivo da presente ação 

perante o sistema PJE. Desta forma, determino à Srª Gestora que proceda 

as retificações necessárias. Após, intimem-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, além das já constantes 

dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob 

pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada 

no sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010464-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALENCAR DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 5/2/2020, às 13 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1010464-77.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA JOSE ALENCAR DA 

COSTA RÉU: BANCO BMG Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID 23078835, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 05 de fevereiro de 2020, às 13:00hs., conforme autorizado pelo art. 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e 

item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A 

intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010464-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALENCAR DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010464-77.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA JOSE ALENCAR DA COSTA RÉU: BANCO BMG CERTIDÃO Certifico 

e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, Inciso VI, 

do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a(o) 

Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID Nº-28976799 Sinop, 

15 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001721-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MACANEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001721-44.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

VANILDA MACANEIRO REU: BANCO VOTORANTIM S.A. CERTIDÃO 

Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 
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impugnação a contestação juntada aos autos sob ID Nº-31115291. Sinop, 

15 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 TELEFONE: (66) 30253800

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001976-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCEMENT BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CONTE FILHO OAB - SP344070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho de ID 

30233928 o autor manifestou através do ID 31151680. Sinop, 13 de abril 

de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010795-59.2019.8.11.0015

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 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 5/2/2020, às 15 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1010795-59.2019.8.11.0015 AUTOR(A): CICERO FURTADO DE 

FIGUEIREDO RÉU: BANCO PAN Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID 23079302, designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 05 de fevereiro 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: 1010795-59.2019.8.11.0015

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 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010795-59.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO RÉU: BANCO PAN CERTIDÃO Certifico 

e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 152, Inciso VI, 

do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a(o) 

Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação a contestação juntada aos autos sob ID Nº-29627654. Sinop, 

15 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 TELEFONE: (66) 30253800

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011923-17.2019.8.11.0015

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:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Processo: 1011923-17.2019.8.11.0015. Certifico e dou fé que a 

contestação constante do ID 31190900 e os documentos que a instrui foi 

protocolada no prazo legal. Certifico ainda que na peça contestatória o 

requerido requer o cancelamento da audiência de conciliação designada, 

bem como o autor também através do ID 25373912. SINOP, 14 de abril de 

2020 Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005951-66.2019.8.11.0015

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:

CLAUDIR KLOCKNER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005951-66.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CLAUDIR KLOCKNER 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, 

e art. 152, Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade 

de intimar a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração juntado aos autos sob 

ID Nº-31205474. Sinop, 15 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000741-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BEIRA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REU)

ARTEMIO AFONSO PONTELLO (REU)

MARCIA MARIA PONTELLO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PROCESSO: 1000741-68.2018.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL S.A RÉU: BEIRA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

- EPP, ARTEMIO AFONSO PONTELLO, MARCIA MARIA PONTELLO 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, 

e art. 152, Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade 

de intimar a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no prazo de 15 dias, 

manifestar-se acerca dos Embargos Monitórios juntado aos autos sob ID 

Nº- 31185788. Sinop, 15 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (66) 30253800

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1011952-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR 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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Processo: 1011952-67.2019.8.11.0015. Certifico e dou fé que a 

contestação constante do ID 31239219 e os documentos que a instrui foi 

protocolada no prazo legal. SINOP, 15 de abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010456-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 11/3/2020, às 

17 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1010456-03.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MAURINO ALVES RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Certifico 

que, em cumprimento a determinação sob ID-22976794, designo Audiência 

de Tentativa de Conciliação para o dia 11 de março de 2020, às 17:00hs, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010456-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010456-03.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MAURINO ALVES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A CERTIDÃO Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 

56/2007-CGJ, e art. 152, Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, 

com a finalidade de intimar a(o) Advogado(a) do(a) autor(a), para no 

prazo de 15 dias, apresentar impugnação a contestação juntada aos 

autos sob ID Nº-31204669. Sinop, 15 de Abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (66) 30253800

Certidão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014534-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIDES MARIA STEFFENON (EMBARGANTE)

ADRIANE FATIMA STEFFENON (EMBARGANTE)

ZOLMIR STEFFENON (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 C E R 

T I D Ã O Certifico em cumprimento ao despacho de ID 30926942 que 

informei nos autos de execução em apenso sob nº 

1000292-76.2019.811.0015 - PJE de que não foi concedido o efeito 

suspensivo ao presente Embargos, assim a referida execução deverá 

prosseguir em seus ulteriores termos. Sinop, 14 de abril de 2020 Vânia 

Maria Nunes da Silva Gestora Judicial

Intimação 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 BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 28/8/2019, às 

17 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme decisão e certidão abaixo transcritas, ocasião em que deverá 

comparecer acompanhado da parte autora. Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 05 de junho de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal Número 

do Processo: 1007611-95.2019.8.11.0015 Certifico que, em cumprimento a 

determinação ID 20657558 , designo Audiência de Tentativa de Conciliação 

para o dia 28 de agosto de 2019, às 17:00hs., conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da 

CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, 

não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º 

( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012395-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FOGACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 29/4/2020, às 17 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1012395-18.2019.8.11.0015 AUTOR(A): DIRCEU FOGACA RÉU: BANCO 

SAFRA S-A Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 

24556294, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 29 de 

abril de 2020, às 17:00hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC 

ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012395-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FOGACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012395-18.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

DIRCEU FOGACA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. Considerando 

que o autor manifestou desinteresse na audiência de conciliação, ID. 

24374634, bem como o réu, ID. 31144840, nos termos do art. 334, § 4º, 

inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada nos autos. 2. No mais, 

observe-se o réu o disposto no artigo 335, inciso II, do CPC. 3. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012395-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FOGACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012395-18.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

DIRCEU FOGACA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. Considerando 

que o autor manifestou desinteresse na audiência de conciliação, ID. 

24374634, bem como o réu, ID. 31144840, nos termos do art. 334, § 4º, 

inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada nos autos. 2. No mais, 

observe-se o réu o disposto no artigo 335, inciso II, do CPC. 3. 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-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))

 

Intimar o advogado da requerida de que fora designada audiência de 

conciliação para o dia 4/9/2019, às 14 horas,para a realização da 

audiência de tentativa de conciliação, conforme decisão e certidão abaixo 

transcritos, ocasião em que deverá comparecer acompanhado da parte 

autora. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, 

nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com 

a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a 

estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 

26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 5 de junho de 2019. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal NÚMERO DO 

PROCESSO: 1007718-42.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA APARECIDA 

DA SILVA ROCHA RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Certifico que, em 

cumprimento a determinação ID 20661845 , designo Audiência de Tentativa 

de Conciliação para o dia 04 de Setembro de 2019, às 14:00hs., conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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))

 

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

Intimação 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:
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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))

 

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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009263-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMBIOSE - INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS 

MICROBIOLOGICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRNEI BARBOSA DE SOUZA ARAUJO OAB - RS100105B 

(ADVOGADO(A))

MAITE CRISTIANE SCHMITT OAB - RS64572 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELEIRO INSUMOS LTDA (REU)

 

PROCESSO PJE 1009263-50.2019.811.0015 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008217-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI 

PIONEIRA RS - SICREDI PIONEIRA RS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RICARDO FIORINI (REQUERIDO)

 

Carta precatória n. 1008217-60.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO da parte 

autora para manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, que segue 

abaixo transcrita: "Certifico que em cumprimento ao respeitável mandado 

de ID 25697581 que DEIXEI DE CITAR A REQUERIDA COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PIONEIRA DA SERRA 

GAÚCHA - SICREDI PIONEIRA, tendo em vista que estando no endereço 

indicado pelo autor (Avenida das Palmeiras, n.o 69) como consta na Carta 

Precatória , fui atendido pela Sra. Sandra Matte (no local funciona uma 

borracharia - celular de n.o 9-9620-4358), a qual informou que tem 

comércio (borracharia) naquele local há aproximadamente 08 anos e que 

nunca ouviu falar da requerida, informando, ainda, que o imóvel pertencia 

ao falecido Sr. Ulli (que era gerente ou diretor da Colonizadora Sinop), mas 

que ela não sabe como ficou a situação do imóvel após seu falecimento. 

Dou fé.." Obs. Caso não haja manifestação em 30 dias, a carta precatória 

será devolvida sem cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008710-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PROCESSO PJE 1008710-03.2019.811.0015 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003708-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LUCIA LOPES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: 1003549-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO (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 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004050-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE OAB - MT25585/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO ODONTOLOGICO SINOP LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1004050-29.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos 

(declaração de IRPF), sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. 

TF

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003954-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1003954-14.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos 

atual ou a declaração de IRPF, sob pena de indeferimento da gratuidade. 

Em igual prazo, deverá incluir no polo passivo a pessoa de quem adquiriu 

o imóvel. Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003864-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO CANESIN OAB - PR8007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR JOSE MELLO CALLEGARO (REQUERIDO)

SANTO ANGELO BASSO (REQUERIDO)

SANTO ANGELO BASSO - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1003864-06.2020.8.11.0015 Solicite-se cópia 

da decisão do Juízo Deprecante, sob pena de devolução. 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 
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as formalidades legais. Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010748-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NORTON MALDONADO DIAS OAB - SP294644 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1010748-85.2019.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerida para se manifestar quanto ao pedido de desistência de Id nº 

29022659, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. TF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007747-92.2019.8.11.0015

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 1007747-92.2019.811.0015 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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010542-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

O requerido não foi citado e o advogado que e habilitou no feito não detém 

poderes para receber citação. Assim, intime-se o requerente a informar o 

endereço do requerido, no prazo de cinco dias, sob pena de revogação 

da liminar.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002385-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1002385-17.2016.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que o EXECUTADO efetuasse o pagamento do 

débito, bem como sem que apresentasse impugnação, embora 

devidamente intimado, por seu advogado, razão pela qual procedo à 

INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em cindo dias juntar cálculo 

atualizado do débito, bem como para, querendo, indicar bens passíveis de 

penhora.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1001753-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Glencore Importadora e Exportadora S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA OAB - SP185467 (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA OAB - SP253975 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

COMERCIAL CASA DAS BATERIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1001753-20.2018.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que a PARTE AUTORA manifestasse nos 

presentes autos, comprovando a distribuição da carta precatória. 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: 1011816-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APAREICDA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO PJE 1011816-70.2019.811.0015 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: 1012442-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MACANEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1012442-89.2019.811.0015 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: 1011941-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1011941-38.2019.811.0015 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 
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impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002563-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO FELIX LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITALE ALIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE OAB - MT26454/O-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO LUIZ MONTI GOULART OAB - MG191306 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1002563-29.2017.811.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para em cinco dias manifestar sobre petição e documentos 

juntados em 17/12/2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014095-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR VIEIRA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE VINCENZI (EXECUTADO)

 

Processo nº 1014095-29.2019.8.11.0015 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para 

efetuar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça para citação do 

Executado no endereço à seguir: Avenida dos Ingás, número 625, Jardim 

Paraíso, na cidade de Sinop/MT,

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007729-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (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:

ODAIR JOSE DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos. Nos termos da legislação vigente 

(art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e do provimento 56/2007-CGJ, 

intimo o autor pessoalmente, para, em cinco dias dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção e arquivamento. Sinop-MT, 16 de setembro de 2019 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001232-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

GILVAN GOMES BENTO (REQUERIDO)

LEONICE ISABEL GEBEL (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1001232-46.2016.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, que 

segue abaixo transcrita: "Certifico, eu Oficial de Justiça deste Juízo abaixo 

assinado que, em cumprimento ao respeitável mandado do M. M. DR. JUIZ 

DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT, extraído dos 

autos da ação nº 1001232-46.2016, e ai sendo, apesar de não ter o 

endereço completo no mandado (falta numero), diligenciei até a Rua 

Ribeirão Roquete, no bairro Residencial Maripá, onde percorri toda sua 

extensão, mas infelizmente não localizei a empresa requerida e nem o bem 

a ser apreendido. Diante do exposto, devolvo o respeitável mandado em 

cartório, ficando no aguardo de que a parte autora forneça o endereço 

atual. O referido é verdade e dou fé."

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008848-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (EXEQUENTE)

RICARDO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BORGES DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1008848-38.2017.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que o(s) EXECUTADO(S) efetuasse(m) o 

pagamento do débito, bem como sem que apresentasse(m) impugnação, 

razão pela qual procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em cindo 

dias juntar cálculo atualizado do débito, bem como para, querendo, indicar 

bens passíveis de penhora.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003345-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR DA CONCEICAO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA OAB - MT21678/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDINO BORTOLOSO (REU)

GILBERTO MOYSES CARVALHO (REU)

 

PROCESSO PJE 1003345-70.2016.811.0015 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: 1011096-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DEBASTIANI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDILAR BEDIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1011096-74.2017.811.0015 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003760-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 
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da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003816-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DE SOUZA BRITTO (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 Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003945-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACINA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003826-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA DE SOUZA BRITTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003975-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA RITA PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 
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gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003928-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACINA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003947-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACINA MARIA DE OLIVEIRA (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 Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003992-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA RITA PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003939-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACINA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003941-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURACINA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003539-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA MEDEIROS 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)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003625-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANITA FONSECA PEREIRA (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 Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004182-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CAMILO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003655-37.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003673-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE DE MORAES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004192-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERICO PEREIRA 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)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004186-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MATILDE SOARES DA COSTA 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 DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003755-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004012-17.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA CAPITANIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004178-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CAMILO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 
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especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004014-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA CAPITANIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004023-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA CAPITANIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004099-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA CAPITANIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004130-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FUKS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 
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revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004145-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004306-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRVANA DUQUE DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004311-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004302-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA DO CARMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 
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designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004153-36.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004147-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004211-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004234-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 
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prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004241-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA LOPES (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 Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004246-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA LOPES (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 Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004250-36.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FUKS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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 DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004251-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FUKS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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 DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 
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da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004262-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA LISBOA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004201-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004219-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004229-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIA LOPES (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 DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 
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gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004263-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA LISBOA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004265-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA VASKIEVIECZ DOS SANTOS (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 DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004275-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA VASKIEVIECZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004293-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZEONITA CESARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Defiro a prioridade na tramitação do feito, de acordo com 

o que estabelece o art. 1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no 

art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado 

nos autos. A relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição 

da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, considerando que a parte autora se mostra 

hipossuficiente em relação à parte requerida, defiro a inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte 

requerente informa não ter interesse na audiência de conciliação, bem 

como considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este 

e que é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de 

revelia. Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato 

referido na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. TF

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008254-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. V. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT8376-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARBOSA OAB - MT27393/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), PARA QUERENDO SE MANIFESTE QUANTO AOS 

DOCUMENTOS JUNTADOS PELO REQUERIDO NOS ID's 

29731218/29744931, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 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). (APÓS O DECURSO DO PRAZO 

ACIMA, CONCLUSOS PARA ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE - ID 28309891, INCLUSIVE).

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008988-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE FATIMA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA BATISTA CARDOSO (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar em relação ao Relatório negativo da Equipe Multidisciplinar, ID n. 

29592659 E 29592660.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002235-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. Q. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. S. D. Q. (REQUERIDO)

W. A. D. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT20619-O (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

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: 

1002235-02.2017.8.11.0015 Vistos. Trata-se de tutela cautelar em caráter 

antecedente, visando a Busca e Apreensão de menor, proposta por Elidi 

Amanda de Quadros Guerra, em face de Vera Lucia Schvartz de Quadros 

e Wesley Alves do Nascimento, alegando, em síntese, que exerce a 

guarda de fato do menor G. H. de Q., e que a avó materna, ora requerida e 

o genitor do menor o levaram à esta Comarca e se negam a devolver o 

menor a requerente. Junta documentos. A liminar foi indeferida pelo juiz 

plantonista e mantida pelo magistrado à época (id 4908495 e 4971731). 

Citada, a parte requerida apresentou contestação (id 5480917). O 

Ministério Público requereu intimação pessoal da parte autora (id 

12133877). É O BREVE RELATO. DECIDO. Em consulta as expedições do 

Sistema PJE, observa-se que a parte autora foi intimada para formular o 

pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 308, do 

CPC. Contudo, não se manifestou. Assim, não cumprida a exigência legal, 

a extinção do presente feito, sem resolução do mérito, é medida que se 

impõe. A propósito: APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – 

SUSTAÇÃO DE PROTESTOS – PEDIDOS CAUTELARES DEFERIDOS COM 

DETERMINAÇÃO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL – INICIAL 

NÃO EMENDADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – PLEITO DE REFORMA – INADMISSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE 

FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS , 

APÓS A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR (ART. 308, CAPUT, DO 

CPC) – ÔNUS NÃO CUMPRIDO – INTIMAÇÃO PESSOAL PRESCINDÍVEL NA 

HIPÓTESE DOS AUTOS – CESSÃO DOS EFEITOS DAS CAUTELARES E 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO , INTELIGENCIA 

DOS ART. 308 C.C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – EXTINÇÃO 

MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP – 

1000050-39.2017.8.26.0543, 19ª Câmara de Direito Privado, Relator: 

Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, publicado em 10.04.2018). Ademais, já 

consta no Sistema Eletrônico, ação e guarda envolvendo as mesmas 

partes em que se discute a guarda e período de convivência do menor, e 

q u e  s e  e n c o n t r a  e m  f a s e  i n s t r u t ó r i a  ( a u t o s  n º 

1001988-21.2017.8.11.0015). Ante o exposto, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo cautelar, na forma do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil e, consequentemente, declaro 

a perda da eficácia da medida liminar deferida nos autos, em conformidade 

com o artigo 309, inciso II, do mesmo instituto legal. Sem sucumbência, 

ante a gratuidade da justiça que defiro as partes. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de julho de 2019. 

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz de Direito #

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011732-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA ROCHA OAB - MT15561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. D. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

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: 

1011732-69.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 1.500.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: [Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais, 

Honorários Advocatícios, Citação, Provas, Depoimento, União Estável ou 
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Concubinato, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Reconhecimento / 

Dissolução, Inventário e Partilha, Intimação / Notificação]; - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. [Assistência 

Judiciária Gratuita, Honorários Periciais, Honorários Advocatícios, Citação, 

Provas, Depoimento, União Estável ou Concubinato, Regime de Bens Entre 

os Cônjuges, Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha, Intimação 

/ Notificação] Parte Autora: AUTOR(A): REGIA SUZANA ANTERO DA 

SILVA Parte Ré: REU: WILSON ALVES DA GAMA Certifico que, em razão 

da suspensão dos atos e prazos judiciais devido ao decreto 249/2020 

(corona vírus), redesigno audiência de tentativa de conciliação para o dia 

15 de setembro 2020, ás 14:30 horas, e conforme autorizado pelo art. 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e 

item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado). Sinop/MT, 10 de abril de 2020. ARNALDO DE SOUSA NERE 

Analista Judiciário SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014957-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. A. D. S. (REQUERENTE)

E. M. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO(A) ADVOGADO(A) 

CONSTITUÍDO(A), PARA QUE COMPAREÇA NESTA SECRETARIA ASSIM 

QUE SE DÊ O RETORNO DAS ATIVIDADES NO ESPAÇO FÍSICO DAS 

UNIDADES JUDICIÁRIAS NO ÂMBITO DO TJMT OU, SENDO POSSÍVEL, QUE 

ASSINE UMA VIA E JUNTE NOS AUTOS DEVIDAMENTE ASSINADA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. Obs.: Os prazos processuais estão 

suspensos e a abertura e atendimento presencial das unidades judiciárias 

vedado 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-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1013867-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. P. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PERON OAB - MT3060-O (ADVOGADO(A))

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

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 Número do Processo: 

1013867-54.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Defiro o pedido de Id. 30073921 

quanto à intimação do executado por meio do advogado, constituído no 

processo de conhecimento em que foram fixados os alimentos. Sobre a 

possibilidade de intimação por meio do advogado, confira-se a 

jurisprudência: “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Demanda 

de alimentos. Fase de cumprimento de sentença. Intimação do devedor 

través da Defensoria Pública. Na fase de cumprimento de sentença é 

desnecessária a citação do devedor, ou sua intimação pessoal, bastando 

a intimação para pagamento através de advogado. Validade da intimação 

do Defensor Público. Precedentes do STJ. Pretensão de intimação do 

devedor na forma prevista no Novo Código de Processo Civil. Norma 

jurídica nova que é absolutamente ineficaz no período de vacatio legis. 

Recurso desprovido.” (TJ-RJ, Segunda Câmara Cível, Agravo de 

Instrumento n. 00427360920158190000 RJ, Relator: Des. Alexandre 

Franco Freitas Camara, Julgado em: 03/09/2015, p. em 17/-9/2015) -

(Destacou-se). 2. Às providências. Sinop/MT, 02 de abril de 2020. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000455-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1000455-56.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 251.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Guarda, Reconhecimento / Dissolução]; - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. [Alimentos, Guarda, 

Reconhecimento / Dissolução] Parte Autora: REQUERENTE: ADRIANA LIMA 

CAMACHO Parte Ré: REQUERIDO: GENIVALDO COSTA DOMICIANO 

Certifico que, em cumprimento a determinação de I.D. 17597045, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 15 de setembro de 2020, 

às 15:30 horas, e conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. ARNALDO DE 

SOUSA NERE Analista Judiciário SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - 

TELEFONE: (66) 3520-3800

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1004419-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA GOMES STEINHAUSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIRA DE OLIVEIRA CABRAL ROMANINI OAB - PR103102 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTA FERREIRA SIMAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1004419-23.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

ANDREA GOMES STEINHAUSER REQUERIDO: AUTA FERREIRA SIMAO 

Vistos. 1. Manifeste a parte autora, no prazo de 15 dias, acerca do 

interesse no prosseguimento do feito, porquanto pede a habilitação de 

crédito nos autos do inventário n. 1003063-90.2020.8.11.0015, com 

fundamento no artigo 642 e seguintes do CPC, todavia, não indica o crédito 

que pretende receber, nem o título correspondente. 2. Ademais, em se 

tratando de eventual cessão de direitos hereditários, deve ser realizada 

por termo nos autos de inventário (pelos cedentes interessados) ou 

acostar ao feito a escritura pública de cessão. 3. Após, concluso para 

deliberação. 4. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 15 de abril de 2020. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010550-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. C. D. O. (EXEQUENTE)

R. C. D. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. S. D. O. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1010550-19.2017.8.11.0015 Vistos. 1. Intime-se a parte exequente para 

apresentar cálculo atualizado do débito, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. 2. Sem prejuízo, determino 

seja realizada busca junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL e 

INFOSEG, visando à localização do atual endereço do executado. 3. 
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Sendo localizado o endereço do executado, cite-se e intime-se 

pessoalmente para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

das prestações da obrigação alimentar vencidas anteriores ao início da 

execução, prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 

sob pena de protesto do pronunciamento judicial e, em especial, prisão em 

regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso o débito 

alimentar compreenda alguma das 03 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução, em conformidade com o art. 528, “caput” e §§ 

1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil. 4. Após, certifique-se a Sra. 

Gestora se houve manifestação do executado, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Em 

seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 6. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 08 de abril de 2020. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000687-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES GIRELI OAB - MT24913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE APARECIDA RODIO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1000687-05.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA EXECUTADO: IVONE APARECIDA RODIO 

OLIVEIRA Vistos. 1. Chamo o feito à ordem. 2. Forte no artigo 10 do CPC, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 dias, acerca da competência 

deste juízo para processar e julgar a presente demanda, porquanto 

realizada a partilha dos bens amealhados durante a união estável ou 

casamento, com o reconhecimento e a dissolução da união estável ou o 

divórcio, diante da prévia extinção do vínculo matrimonial, a matéria passa 

a ser afeta ao direito obrigacional, de modo que a vara competente para o 

processo e julgamento da ação passa a ser um dos juízos cíveis. Nesse 

sentido: "Conflito de competência. Vara da Família e Sucessões e Vara 

Cível. Cumprimento de sentença proferida em expediente pré-processual 

(CEJUSC) que extinguiu o vínculo matrimonial entre as partes. Ausência de 

causa distribuída e processada em Juízo que desvincula o Juízo que 

homologou a avença extrajudicial. Artigo 516, inciso II, do CPC. Livre 

distribuição do cumprimento de sentença a uma das Varas Cíveis locais. 

Declinação da competência à Vara da Família e Sucessões. 

Impossibilidade. A decretação do divórcio, com a posterior partilha dos 

bens e dívidas, encerra a competência da Vara Especializada, na medida 

em que a relação subsistente possui natureza obrigacional, que deve ser 

conhecida pelo Juízo Cível. Matéria que não está afeta a competência 

absoluta das Varas da Família e Sucessões, nos termos do art. 37 do 

Código Judiciário do Estado de São Paulo. Competência da 1ª Vara Cível 

de Catanduva, ora suscitado. Conflito procedente". (TJSP; Conflito de 

competência cível 0052494-46.2017.8.26.0000; Relator (a): Lidia 

Conceição; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Catanduva - Vara 

de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de 

Registro: 22/02/2018) 3. Após, concluso para deliberação. 4. Intimem-se. 

Cumpra-se. SINOP, 14 de abril de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010393-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FAVRETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLYANA CRISTINA GONCALVES DE MORAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1010393-46.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

FABIO FAVRETTO REU: POLYANA CRISTINA GONCALVES DE MORAES 

Vistos. Cuida-se de ação monitória promovida por FÁBIO FAVRETTO em 

face de POLYANA CRISTINA GONÇALVES DE MORAES, alegando, em 

síntese que as partes firmaram acordo extrajudicial de dissolução de 

sociedade de fato e partilha de bens, onde acordaram que a parte 

requerida despenderia valores em favor do autor a fim de dar cabo à 

partilha. Aduz que a parte requerida não cumpriu com sua parte, motivo 

pela qual ajuizou a presente ação monitória. Juntou documentos. No id. 

18700968 o juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT declinou 

sua competência para a Vara Especializada de Família e Sucessões, sob 

o argumento de que a referida ação é afeta ao direito de família. No 

entanto, depreende-se dos autos, que o objetivo da parte autora é receber 

valores a título de acordo extrajudicial veiculado por meio de instrumento 

particular de partilha de bens. Acerca do assunto, cumpre ressaltar que 

realizada a partilha dos bens amealhados durante a união estável ou 

casamento, a matéria passa a ser afeta ao direito obrigacional, de modo 

que a vara competente para o processo e julgamento da ação passa a ser 

um dos juízos cíveis, mormente verificando, como no caso em apreço, não 

se tratar de hipótese de cumprimento de sentença proferida por esse 

juízo. Isto é dizer, a competência do Juízo de Família para o trato da 

matéria se exaure com a eventual dissolução do vínculo entre os 

consortes e a partilha dos bens, ou seja, a vara especializada não tem 

competência para processar ação monitória ou execuções extrajudiciais 

fundadas em partilha de bens decorrentes de instrumento particular 

extrajudicial, uma vez que a demanda possui natureza estritamente 

patrimonial e de caráter autônomo, não afeta ao direito especial de família. 

Esse, aliás, tem sido o entendimento jurisprudencial reiterado acerca da 

matéria. A propósito: Conflito negativo de competência. Ação de execução 

de título extrajudicial consistente em escritura de divórcio consensual. 

Remessa dos autos para a vara de família e sucessões. Medida 

equivocada. Ação de natureza autônoma, de cunho pessoal e meramente 

patrimonial, que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 37 do 

código judiciário do Estado de São Paulo. Competência do juiz suscitado da 

7ª vara cível da comarca de Sorocaba. (TJSP; Conflito de competência 

cível 0025612-13.2018.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello (Pres. da 

Seção de Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de 

Sorocaba - 1ª. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 

24/09/2018; Data de Registro: 28/09/2018) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

Execução de título extrajudicial. Transferência de bens que couberam ao 

autor na partilha de divórcio. Caráter autônomo diante de extinção do 

vínculo matrimonial e partilha dos bens comuns mediante escritura pública 

de divórcio direto. Controvérsia que não envolve o Direito de Família, 

tampouco se destina a cumprir anterior título executivo judicial. Demanda a 

ser dirimida à luz do Direito das Obrigações pelo Juízo Cível. Conflito 

julgado procedente. Competência do MM. Juízo suscitado. (TJSP; Conflito 

de competência cível 0079336-68.2014.8.26.0000; Relator (a): Camargo 

Aranha Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Santos - 1ª. Vara 

de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 23/02/2015; Data de 

Registro: 24/02/2015) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE 

FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES E VARA CÍVEL. EXECUÇÃO DE 

CLÁUSULA DE PARTILHA REGISTRADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL. RELAÇÃO OBRIGACIONAL DE NATUREZA 

EMINENTEMENTE CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE VALOR DECORRENTE 

DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE OS CÔNJUGES. 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. Em se tratando de relação obrigacional 

de natureza eminentemente civil, isto é, cobrança de dívida de valor 

decorrente de acordo extrajudicial firmado entre os cônjuges em escritura 

pública, impõe-se o reconhecimento da competência do juízo cível para 

processar e julgar a execução da parte meramente patrimonial da 

escritura pública de divórcio consensual, na forma do artigo 25 da Lei nº 

11.697/08. 2. Conflito negativo de competência admitido para declarar 

competente o juízo da 2ª Vara Cível de Ceilândia, suscitado. (TJDF- CC 

20150020176774, 1ª Câmara Cível, Relator: Simone Lucindo, julgado em 

24.08.2015) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

COBRANÇA EMBASADA EM TERMO PARTICULAR DE ACORDO DE 

PARTILHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA PROCESSAMENTO DA 

AÇÃO. Considerando que as partes não discutem união estável, a 

cobrança de obrigações patrimoniais decorrente de termo particular de 

acordo não atrai a competência especializada do juízo de família (TJRS- 

CC 0338094-41.2017.8.21.7000, 8ª Câmara Cível) CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO 
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PARTICULAR DE ACORDO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL 

PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO. Considerando que as partes se 

divorciaram extrajudicialmente, declarando em escritura pública a 

inexistência de patrimônio comum, o termo particular de acordo objeto da 

execução, por meio do qual elas resolvem questões patrimoniais, 

apresenta meramente natureza obrigacional ordinária, não sendo afeto ao 

direito especial de família. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO 

PROCEDENTE. (TJRS- CC 70069402519, 7ª Câmara Cível, Relator: Sandra 

Brisolara Medeiros, julgado em 10.05.2016) 2. Assim, com fundamento no 

artigo 66, inciso II c/c artigo 953, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil, suscito ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conflito de competência para que seja definido o juízo competente 

para apreciar e julgar esta ação. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 14 de abril de 2020. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013973-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1013973-16.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Forte no artigo 10 do CPC, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, acerca da competência 

deste juízo para processar o presente feito. 2. Após, concluso para 

deliberação. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. 

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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 1005851-82.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 229.691,70 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:AMELIO ZANINI POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004834-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCELINO DA SILVA (AUTOR(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 

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 

#1004834-11.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE MARCELINO DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

DEFIRO o PEDIDO formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA em ID. 22157555; 

II – Portanto, INTIME-SE a parte REQUERENTE PESSOALMENTE, para 

manifestar INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, devendo 

COMPARECER À DEFENSORIA PÚBLICA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º). III – 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006361-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(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 

#1006361-61.2018.8.11.0015 REQUERENTE: NEUZA DA SILVA MOURA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte AUTORA, por intermédio de seu 

Procurador Judicial, para que, no prazo de 10 (dez) dias, INFORME se os 

Requeridos promoveram o cumprimento da obrigação, conforme DECISÃO 

de ID. 13909831, requerendo, ao final, o que entender de direito; II - 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e concluso ulteriores deliberações. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Mirko 

Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006584-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

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 

#1006584-77.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: MARIA LUIZA DE ALMEIDA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – DEFIRO o PEDIDO 

formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA em ID. 22265426; II – Portanto, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE PESSOALMENTE, para manifestar 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, devendo COMPARECER À 

DEFENSORIA PÚBLICA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º). III – Decorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007463-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GARCIA (EXEQUENTE)

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 

#1007463-84.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: JOEL GARCIA EXECUTADO: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – DEFIRO o PEDIDO formulado pela 

DEFENSORIA PÚBLICA em ID. 22267255; II – Portanto, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE PESSOALMENTE, para manifestar INTERESSE NO 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO, devendo COMPARECER À DEFENSORIA 

PÚBLICA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem 
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resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º). III – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008002-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENA TEIXEIRA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

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 

#1008002-84.2018.8.11.0015 AUTOR(A): RENA TEIXEIRA ALVES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – DEFIRO o 

PEDIDO formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA em ID. 22069466; II – 

Portanto, INTIME-SE a parte REQUERENTE PESSOALMENTE, para 

manifestar INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, devendo 

COMPARECER À DEFENSORIA PÚBLICA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º). III – 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011848-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIAO DA SILVA (EXEQUENTE)

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 

#1011848-75.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: ANDRE JULIAO DA SILVA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – DEFIRO o PEDIDO 

formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA em ID. 25819399; II – Portanto, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE PESSOALMENTE, para manifestar 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, devendo COMPARECER À 

DEFENSORIA PÚBLICA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º). III – Decorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012111-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012111-44.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: LUZINETE MARTINS DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – DEFIRO o PEDIDO formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA em ID. 

28446504; II – Portanto, INTIME-SE a parte REQUERENTE PESSOALMENTE, 

para manifestar INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, devendo 

COMPARECER À DEFENSORIA PÚBLICA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º). III – 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006190-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LECIR GASPARINA RODRIGUES FARAH (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 

#1006190-41.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LECIR GASPARINA RODRIGUES 

FARAH 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. 30162037 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. 

20864939 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, 14 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006705-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALERIA SERAFIM ACORDI (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 

#1006705-76.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA VALERIA SERAFIM 

ACORDI 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 
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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. 27256794 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. 

20124760 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, 14 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007649-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DA SILVA (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 

#1007649-78.2017.8.11.0015 AUTOR(A): IVANETE DA SILVA 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. 27006192 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. 19163274 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, 14 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008304-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGNEIA LUCIANA LOPES DE SIQUEIRA HASSELSTROM (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 

#1008304-50.2017.8.11.0015 AUTOR(A): AGNEIA LUCIANA LOPES DE 

SIQUEIRA HASSELSTROM 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. 29762118 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. 

22232867 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, 14 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008306-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGNEIA LUCIANA LOPES DE SIQUEIRA HASSELSTROM (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
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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 

#1008306-20.2017.8.11.0015 AUTOR(A): AGNEIA LUCIANA LOPES DE 

SIQUEIRA HASSELSTROM 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. 29761773 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. 

26859332 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, 14 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004325-75.2020.8.11.0015

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:

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 

#1004325-75.2020.8.11.0015 AUTOR(A): VADEMILSO BADALOTTI REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Considerando que a PETIÇÃO 

INICIAL é INSTRUMENTO que possibilita o AJUIZAMENTO da ação, 

PRINCIPIANDO o PROCESSO, é natural que, em razão de sua 

IMPORTÂNCIA, certos REQUISITOS sejam IMPOSTOS; II – Sendo assim, em 

sintonia com os artigos 10, 319 e 321, ambos do CPC/2015, INTIME-SE a 

parte AUTORA, por intermédio de seu ADVOGADO, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR/COMPLEMENTAR a INICIAL, JUNTANDO aos 

autos CÓPIA dos DOCUMENTOS PESSOAIS do AUTOR e do seu 

COMPROVANTE de RESIDÊNCIA; III – Com o aporte, CONCLUSO para 

análise do PEDIDO LIMINAR. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003264-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELI BERGAMASCHI PERIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO KOETZ OAB - SC42934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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 1003264-82.2020.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 73.476,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:NELI BERGAMASCHI PERIN POLO PASSIVO:INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à 

respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,15 de abril de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-35 CAUÇÃO

Processo Número: 1014923-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN EDWARD BACHINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ZAMPIERI PEDROSO OAB - PR45950 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 

#1014923-25.2019.8.11.0015 REQUERENTE: ALAN EDWARD BACHINSKI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR proposta por ALAN 

EDWARD BACHINSKI em desfavor da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO. Aduz a inicial que “o Requerente é empresário, sendo 

que participa e já participou do quadro societário de algumas empresas de 

sua família, razão pela qual, responde como corresponsável pelos débitos 

tributários estaduais que referidas empresas detém junto a Fazenda 

Estadual do Mato Grosso”. Informa que “conforme infere-se na Certidão 

Positiva de Débitos emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual do Mato 

Grosso, atualmente o Requerente encontra-se, na qualidade de 

corresponsável, com 13 Certidões de Dívida Ativa lançadas em seu CPF, 

quais sejam: 20193214248, 201613468, 2014839, 20183376, 2017502089, 

20174344, 201517062, 201412362, 20124583, 20097154, 20097146, 

20107370 e 2008497, as quais perfazem atualmente um montante total de 

R$ 1.608.375,02 (Um milhão, seiscentos e oito mil, trezentos e setenta 

cinco reais e dois centavos), razão pela qual, encontra-se impossibilitado 

de emitir a Certidão Negativa de Débitos ou a Positiva com Efeitos de 

Negativa”. Sustenta que “o redirecionamento das execuções fiscais 

anteriormente propostas foi concedido recentemente, sendo que 

excetuando-se a execução f iscal autuada sob o nº 

7516-68.2008.811.0015, que encontra-se em secretaria, todos os demais 

executivos fiscais encontram-se em carga com a Procuradoria do Estado 

desde setembro de 2019, impossibilitando a oferta de bens a penhora apto 

a garantir referidos processos e assim oportunizar a defesa do 

Requerente, impossibilitando ainda, a expedição de Certidão Positiva de 

Débitos com efeito de Negativa, nos termos do art. 206 do Código 

Tributário Nacional”. Salienta que “além das atividades empresariais do 

Requerente, este também exerce as atividades de agricultura, 

encontrando-se na eminência da colheita de soja, razão pela qual 

imprescindível se faz a obtenção da Certidão Positiva de Débitos Estaduais 

com Efeito de Negativa, ainda em 2019, a fim de que lhe seja possível 

emitir notas fiscais e realizar as transações relativas a colheita, sob pena 

de perecer toda sua produção agrícola, motivos pelos quais resta 

justificada a propositura do presente pedido de tutela de urgência de 

natureza cautelar e satisfativa, cujo objetivo é antecipar os efeitos das 

penhoras a serem real izadas nos execut ivos f iscais 

propostos/redirecionados e assim, garantindo-se a integralidade dos 

débitos concernentes as certidões de dívida ativa de que é 

corresponsável, obter a determinação de expedição de Certidão Positiva 

de Débitos com efeito de Negativa junto a Secretaria da Fazenda do 

Estado do Mato Grosso”. Por essas razões, “pugna-se pela concessão de 

tutela de urgência antecipada para o especial fim de se reconhecer, ante o 
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oferecimento do bem em garantia, a possibilidade de antecipação dos 

efeitos que futura penhora provocará quando da devolução das 

execuções fiscais a ser proposta pela Procuradoria da Fazenda Estadual, 

ordenando-se que o Requerido forneça as certidões de que o Requerente 

necessita para a manutenção de suas atividades laborativas, bem como, 

libere eventuais restrições”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300 “caput” do CPC, apresenta os REQUISITOS 

COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

(seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito 

(“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, 

SUPERFICIAL e NÃO PLENA, que o pleito de TUTELA CAUTELAR MERECE 

PARCIAL ACOLHIMENTO. “In casu” a Autora pretende com a presente 

ação que seja reconhecida a possibilidade de antecipação dos efeitos que 

futura penhora provocará quando da devolução das execuções fiscais 

propostas pela Procuradoria da Fazenda Estadual, bem como a expedição 

da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa para a manutenção 

de suas atividades agropecuárias e a liberação de eventuais restrições. 

Pois bem. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o 

contribuinte poderá ajuizar ação cautelar, com o fim de garantir o juízo 

antecipadamente a propositura da execução fiscal, visando à obtenção da 

certidão prevista no art. 206 do CTN. Desse modo, é lícito ao contribuinte 

oferecer, antes do ajuizamento da execução fiscal, caução no valor do 

débito inscrito em dívida ativa com o objetivo de, antecipando a penhora 

que garantiria o processo de execução, obter certidão positiva com 

efeitos de negativa. Esse foi o entendimento firmado em sede de recursos 

repetitivos no julgamento do REsp 1.123.669/RS, cuja ementa abaixo 

segue transcrita, na parte que interessa: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA 

ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 

NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua 

obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para 

o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl 

no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, 

DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; 

AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. 

Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 

11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 

574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 

2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no 

artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não 

vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a 

penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo 

contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à 

penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada 

em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É viável a antecipação dos 

efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de 

caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o 

contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta 

condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou 

judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte 

solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à 

garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução 

fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em 

que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal 

ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda 

não se voltou judicialmente. 5. Mutatis mutandis o mecanismo 

assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual 

era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como 

vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, 

diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação 

jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução 

oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia 

prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza 

a expedição da certidão. (...) (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). A propósito 

excerto de julgado: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO 

CAUTELAR. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA 

EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. 

BENS MÓVEIS DADOS EM GARANTIA. DESCABIMENTO NO CASO. 1. É 

cabível o oferecimento de caução de bens, de forma antecipada, de 

maneira a garantir o ajuizamento de futura execução fiscal e para o fim de 

obter a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. 2. 

Contudo, in casu, os bens ofertados são da empresa, não são do espólio. 

Portanto, seria necessário que houvesse caução de bens suficientes para 

o pagamento integral da dívida das empresas, no valor total de 

R$1.058.707,50 - na qual o valor de R$421.371,80 que se pretende 

caucionar encontra-se incluído -, pois não se pode cindir as dívidas, como 

pretende a parte apelante. 3. Honorários advocatícios modificados para 

atender ao disposto no art. 85, § 3º, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076859321, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza 

Junior, Julgado em 26/06/2018). Logo, a inexistência de execução fiscal é 

pressuposto para o ajuizamento da ação cautelar de caução com a 

finalidade mencionada, sob pena de não restar configurado o interesse 

processual do devedor. Com efeito, se já ajuizada execução fiscal, não se 

mostra necessário o ajuizamento da cautelar de caução para assegurar a 

expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, pois os bens 

podem ser oferecidos à penhora diretamente na execução. No caso, 

contudo, da análise dos documentos acostados aos autos, é possível 

observar que, das 13 Certidões de Dívida Ativa lançadas em nome do 

Autor, quais sejam: 20193214248, 201613468, 2014839, 20183376, 

2017502089, 20174344, 201517062, 201412362, 20124583, 20097154, 

20097146, 20107370 e 2008497, somente as CDA’s nº 20193214248, 

201613468, 2017502089, 20174344 e 201517062 não possuem ação de 

execução fiscal ajuizada, conforme manifestação do Requerido Estado de 

Mato Grosso em ID. 28956029, devendo, portanto, o Autor pleitear 

diretamente seu direito a certidão negativa oferecendo bem à penhora 

quanto as outras CDA’s nas respectivas ações de execuções fiscais em 

andamento. Feita essas considerações, passa-se a análise do bem 

oferecido com caução para obtenção da certidão positiva com efeito de 

negativa que deverá ser idôneo e suficiente para garantir o débito. 

Veja-se: TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. SEGURO GARANTIA 

OFERECIDO EM CAUÇÃO PARA ANTECIPAR A GARANTIA DA PENHORA 

A SER EFETIVADA EM FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. INTENTO DE OBTER 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA SEM SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 

REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. 
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EXEGESE DOS ARTS. 206, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 9º, 

INCISO II, DA LEI FEDERAL N. 6.830/80 (LEI DE EXECUÇÃO FISCAL), 

ATUALIZADO PELA LEI FEDERAL N. 13.043/2014. SENTENÇA 

MODIFICADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO. De acordo 

com a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, admite-se 

a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, sem suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, antes mesmo de vencida a obrigação 

tributária ou de ajuizada a execução fiscal, quando o 

contribuinte/responsável presta caução real suficiente e idônea para 

garantir o débito discutido (art. 206, CTN). (TJSC; AC 

0304213-39.2015.8.24.0023; Florianópolis; Terceira Câmara de Direito 

Público; Rel. Des. Jaime Ramos; DJSC 13/12/2018; Pag. 359). Nesse 

sentido, o bem oferecido pela parte Autora, qual seja, 01 (um) imóvel rural 

objeto da matrícula nº 19.569 do 1º Ofício do Cartório de Registro de 

Imóveis de Sinop – Mato Grosso, constituído do Lote nº 59, com a área de 

12,10 has, situado no Bairro de Chácaras Sinop, na Gleba Celeste – 3ª 

Parte, no município de Sinop, Estado do Mato Grosso, dentro dos 

seguintes limites e confrontações: NORTE – linha seca de 78º00’SE com 

490,00 metros, com a chácara 58; NORDESTE – com o Ribeirão Curupy; 

SUDOESTE – linha seca de 65º00’NW com 680,00 metros, com a Chácara 

60; OESTE – com a estrada Ruth de 100,00 metros, de 18º50’SE. INCRA nº 

901.164.153.133-7, avaliado em R$ 1.815.000,00 (Um milhão, oitocentos e 

quinze mil reais), é idôneo conforme termo de consentimento e autorização 

para garantia e penhora e matrícula do imóvel (ID. 26807794 e ID. 

26806986), não podendo, pois, ser recusada a caução real mormente 

porque de valor superior ao título “sub judice”. Deste modo, uma vez que o 

contribuinte/responsável prestou caução real suficiente e idônea para 

garantir o débito discutido nas CDA’s nº 20193214248, 201613468, 

2017502089, 20174344 e 201517062, possui direito a emissão de certidão 

positiva com efeito de negativa. “Ex positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o 

PEDIDO LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a EXPEDIÇÃO da CERTIDÃO 

POSITIVA com EFEITO de NEGATIVA referente às CDA’s nº 20193214248, 

201613468, 2017502089, 20174344 e 201517062, devendo ser INTIMADO 

o REQUERIDO através de sua GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA para 

que FAÇA REGISTRAR no SISTEMA a EXPEDIÇÃO da REFERIDA 

CERTIDÃO. CONDICIONO, contudo, o CUMPRIMENTO da LIMINAR, à 

EXPEDIÇÃO do TERMO DE CAUÇÃO, que recairá sobre imóvel rural objeto 

da matrícula nº 19.569 do 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de 

Sinop – Mato Grosso, constituído do Lote nº 59, com a área de 12,10 has, 

situado no Bairro de Chácaras Sinop, na Gleba Celeste – 3ª Parte, no 

Município de Sinop, Estado do Mato Grosso, avaliado em R$ 1.815.000,00 

(Um milhão, oitocentos e quinze mil reais), devendo ser AVERBADO à 

MARGEM da MATRÍCULA do IMÓVEL . CITE-SE, INTIMANDO-SE o 

Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante 

artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015. Após, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença
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Advogado(s) Polo Passivo:
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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 

#1013273-11.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES 

ASSUNCAO, JOSEMAR NUNES, MELISSA RIBEIRO GOMES, FABRICIA 

RADAEL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR 

ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de FERNANDO DE 

OLIVEIRA LOPES ASSUNÇÃO, JOSEMAR NUNES, MELISSA RIBEIRO 

GOMES e FABRICIA RADAEL, objetivando, em síntese, a condenação dos 

Requeridos nas sanções previstas no artigo 12, incisos I e II, da Lei nº 

8.429/92. Sustenta o Autor que “nos meses de abril e maio de 2010, os 

servidores públicos da Câmara de Vereadores de Sinop, JOSEMAR 

NUNES (Assistente Parlamentar III), MELISSA RIBEIRO GOMES (Assistente 

Parlamentar I) e FABRICIA RADAEL (Assistente Parlamentar II), não 

cumpriram integralmente a carga horária definida para seus respectivos 

cargos, embora recebendo para o efetivo exercício das funções”. 

Esclarece que a presente demanda tem como fundamento o Inquérito Civil 

nº 103/2017 “que teve por objeto apurar irregularidades na marcação das 

folhas ponto, e de descumprimento da jornada de trabalho definida em lei, 

nos meses de abril e maio de 2010, pelos servidores públicos acima 

arrolados, com a aquiescência do respectivo superior hierárquico 

FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ASSUNÇÃO (Vereador em exercício)”. 

Acrescenta que “considerando a necessidade de salvaguarda do 

patrimônio público, destinado indevidamente a servidores ‘fantasmas’, é 

que se impõe a responsabilização por ato de improbidade administrativa, 

nos termos da Lei 8.429/1992”. Discorreu acerca da doutrina pertinente a 

espécie, colacionando Jurisprudências. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. Os REQUERIDOS, após DESPACHO de ID. 11108348 - Pág. 1, 

OFERECERAM MANIFESTAÇÃO POR ESCRITO, nos termos do art. 17, 

parágrafo 7º, da Lei de Improbidade Administrativa, acostada em ID. 

12033123 - Pág. 1-17. O MUNICÍPIO de SINOP, em que pese NOTIFICADO, 

nos termos do artigo 17, § 3º da Lei nº 8429/92, consoante ID. 12012610 - 

Pág. 1 quedou-se inerte. Em ID. 12347399 - Pág. 1-5 pugna pelo 

recebimento da inicial. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o 

Relatório. Decido. Como é de regra processual, ao RECEBER a INICIAL da 

Ação de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, o MAGISTRADO faz a ANÁLISE 

dos INDÍCIOS de AUTORIA e MATERIALIDADE, aferidos nas PROVAS 

trazidas pelo Ministério Público. Acaso existentes, impõe-se o recebimento 

da peça inaugural, com breve fundamentação. Todavia, não verificando 

tais indícios, da mesma forma, cabe o não recebimento, fundamentado, o 

que é, portanto, a hipótese destes autos. O objetivo da FASE PRELIMINAR 

do artigo 17, parágrafos 7º e 8º, da Lei 8.429/92, é EVITAR o ajuizamento 

de AÇÕES TEMERÁRIAS em razão das repercussões morais do 

procedimento judicial, sendo o caso de rejeição da petição inicial quando o 

Juiz se convencer da inexistência do ato de improbidade, da 

improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Em que pese o 

fato de, na fase inicial, o Juiz ficar adstrito a uma análise superficial da 

matéria, é perfeitamente possível que, nesta análise, já fique convencido 

da INEXISTÊNCIA de ATO ÍMPROBO ou da sua não imputabilidade a um ou 

outro demandado. Verificando estas hipóteses, a EXTINÇÃO do FEITO é 

medida que se impõe. Neste sentido, é a JURISPRUDÊNCIA do E. TJMT, “in 

verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDUTA ÍMPROBA DO AGRAVADO 

NÃO CARACTERIZADA – EXCLUSÃO DO RÉU DO POLO PASSIVO DA 

AÇÃO – DECISÃO ESCORREITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

ESSENCIAIS QUE POSSIBILITARIAM A MODIFICAÇÃO DO DECISUM – 

RECURSO IMPROVIDO. O magistrado, se convencendo da inexistência do 

ato de improbidade, da improcedência do pedido ou da inadequação da via 

eleita (ausência de conduta ímproba), rejeitará a ação civil pública por 

improbidade administrativa de plano, de acordo com a inteligência do art. 

17, § 8º, da Lei nº 8.429/1992. (AI, 21222/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2013, 

Data da publicação no DJE 07/11/2013). Nesse mesmo sentido, é o que 

recomenda José Emmanuel Burle Filho citado por Arnaldo Rizzardo em 

Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa, Editora GZ, 2ª 

Edição, 2012, p. 401: “Por tudo, com base no parágrafo 8º do art. 17 da 

Lei nº 8.429/92, acrescentado pela Medida Provisória nº 1.180/2001, o juiz 

deve indeferir a petição inicial da ação por ato de improbidade 

administrativa que não esteja fundamentada na desonestidade, com a sua 

caracterização e descrição na causa de pedir ou que não seja ‘instruída 

com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da 

existência do ato de improbidade administrativa’, salvo se a impossibilidade 

da apresentação dessas provas estiver devidamente demonstrada na 

inicial”. Pois bem. A QUESTÃO CONTROVERTIDA reside no cabimento da 

condenação dos Requeridos pela prática de ato de improbidade 

administrativa subsumível às hipóteses do art. 9, caput, art. 10, caput e 

inciso I, e art. 11, caput e incisos I e II, todos da Lei Federal n.º8.429/1992. 
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No cotejo dos autos, não restaram presentes os ELEMENTOS INDICIÁRIOS 

para o PROCESSAMENTO da ação de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, de 

maneira que o fato narrado na inicial, referente ao não cumprimento da 

jornada de trabalho por parte dos Assistentes Parlamentares do Primeiro 

Requerido, com a aquiescência deste, não constituiu ato de improbidade 

administrativa. Não se pode olvidar que a aplicabilidade da Lei n.º 

8.429/1992 deve ser analisada pelo julgador de forma atenciosa, prudente, 

com bom senso, considerando a severidade da lei, capaz de suspender 

os direitos políticos, determinar a perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário (art. 37, § 4º, da 

CF/88). Sendo assim, necessário destacar como premissa a intenção do 

legislador ordinário: coibir a desonestidade prejudicial à moralidade 

administrativa. Afastou-se, com isso, a responsabilização objetiva do 

servidor público, pois a intenção do diploma normativo é responsabilizar e 

punir o administrador desonesto. A Lei n.º 8.429/1992, portanto, não pune 

a mera ilegalidade, mas sim a conduta do agente público, e de todo aquele 

que o auxilie, voltada à corrupção. Os cargos de Assistentes 

Parlamentares são, em sua natureza, cargos comissionados, declarados 

em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, inciso II, da CF/88), 

conferindo aos vereadores certa liberdade na sua contratação e na 

definição das diretrizes de trabalho dos funcionários de seus gabinetes, 

desde que atendido, obviamente, o interesse público. Em decorrência 

dessa confiança no cargo comissionado, o servidor não está sujeito ao 

efetivo controle de horário, diferentemente do que ocorre com os demais 

cargos e empregos públicos. Não que isso signifique que o servidor 

comissionado não desenvolverá as atividades pelas quais fora 

contratado. Apenas, que o servidor comissionado, em um dia pode realizar 

uma elevada carga horária e, noutra oportunidade, compensar 

automaticamente, pois “seu cargo, e suas atribuições, não se afeiçoam ao 

registro de ponto”. (TRF 2ª R. – 4ª T, Apel. Cív: AC 155894 97.02.41892-5, 

Rel. Des. Fernando Marques, J. 24.05.2000, DJU. 07.06.2001) (grifo 

nosso). Dessa forma, existindo a dispensa no controle de ponto ou a sua 

não cobrança, deve militar em favor do tomador do serviço, no caso o 

vereador e Primeiro Requerido, a presunção juris tantum de veracidade 

das suas alegações, já que a ele caberia realizar o necessário controle do 

exercício da função confiada aos agentes submetidos à sua autoridade. 

Nesse mesmo sentido, em DOCUMENTO acostado à INICIAL (ID. 10990845 

- Pág. 31-34), há a relação das ATRIBUIÇÕES dos Assistentes 

Parlamentares I, II e III, para os quais, dentre outros, há a indicação de 

jornada de trabalho de 44 horas semanais, sendo que “o exercício do 

cargo e/ou função poderá determinar a realização de viagens e trabalhos 

aos sábados, domingos e feriados”. O Ministério Público não comprovou 

que o serviço referente às 44 horas semanais não possa ter sido 

prestado aos sábados, domingos, feriados ou, ainda, em viagens, bem 

como exercendo “outras atribuições correlatas que lhes forem 

expressamente delegadas pelo superior imediato” (ID. 10990845 - Pág. 

31-34), que não necessariamente dentro do gabinete, mesmo porque não 

há, também, essa imposição. A efetiva prestação de serviço em horário 

alternativo ou em atividades externas, é uma possibilidade real de 

compensação ou desempenho. Não há provas, portanto, que demonstrem 

a falta de cumprimento da jornada de trabalho pelos servidores 

Requeridos. Para comprovar culpa e enriquecimento ilícito o Autor deveria 

apresentar provas concretas que os Assistentes Parlamentares não 

prestaram seus serviços em outro horário, como a prerrogativa do cargo 

permite, já que se trata de confiança do superior hierárquico. Se não há 

prova que que os servidores deixaram de prestar os serviços a que os 

cargos exigiam, em compensação e horários alternativos, não há que se 

falar em prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito de terceiro. Não há, 

desse modo, como concluir pelo enquadramento das condutas dos 

Requeridos no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Sobre o 

tema, leciona Marçal Justen Filho: “A improbidade pressupõe um elemento 

subjetivo reprovável. Como regra, a improbidade se aperfeiçoa mediante 

um elemento doloso, admitindo-se a forma culposa como exceção. A 

improbidade não se configura pela mera atuação defeituosa do agente - o 

que não significa reconhecer a regularidade jurídica de ações e omissões 

culposas” (Curso de Direito Administrativo - 9ª, ed., rev., atual e ampl. - 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013). Em relação à modalidade 

culposa, que o Autor pretende a aplicação no presente caso, não se 

denota que restou caracterizada. O Autor não colocou à exposição 

nesses autos o elemento volitivo dos Requeridos, de substancial 

importância, isso se considerado que o dolo não pode ser meramente 

presumido, assim também como a culpa. Para a caracterização do ato 

ímprobo faz-se necessária a demonstração da desonestidade e má-fé do 

agente, consistente na ação consciente de praticar a conduta. A 

verificação do elemento subjetivo exige, dolo no art. 9º e 11 ou ao menos 

culpa nos casos do art. 10. O Autor busca reconhecer que a ausência de 

regularidade e assiduidade indicadas por uma folha ponto, para cargos, 

repita-se, dispensados dessa obrigatoriedade, configura improbidade 

administrativa. Acontece que não pode prevalecer uma mera presunção, 

pois a responsabilidade insculpida na Lei nº 8.429/1992 é subjetiva, 

dependendo da demonstração de dolo ou culpa. Nesse sentido: “(...) 2. A 

exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92, considerada a 

gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, deve se 

realizada cum granu salis, máxime porque uma interpretação ampliativa 

poderá acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis 

de correção administrativa, posto ausente a má-fé do administrador 

público, preservada a moralidade administrativa e, a fortiori, ir além de que 

o legislador pretendeu” (STJ - REsp 1112062 / SP – Primeira Turma - 

Relator Ministro LUIZ FUX - DJe 07/10/2009). “(...) 2. No julgamento do 

Recurso Especial 765.212/AC (DJe 19.05.2010), a Segunda Turma do STJ 

modificou sua orientação para concluir pela necessidade de identificar-se 

na conduta do agente público, pelo menos, o dolo genérico, sob pena de a 

improbidade se transformar em hipótese de responsabilidade objetiva dos 

administradores (REsp 1.319.541/MT, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe de 18/09/2013)” (STJ - REsp 1405943 / SP – Primeira Turma – Relator 

Ministro OLINDO MENEZES - DJe 11/12/2015). Assim, não existem indícios 

suficientes das imputações contidas na inicial contra os Requeridos, o que 

não legitima a abertura da ação civil por ato de improbidade administrativa. 

Nessa ordem de ideias e à inteligência do artigo 17, § 6º, da Lei n.º 

8.429/92, tem-se, concretamente, que poderá ser rejeitada liminarmente a 

Ação Civil Pública proposta quando, no plano legal ou fático, a improbidade 

administrativa imputada, diante da prova indiciária juntada, for 

manifestamente infundada, o que é o caso ora analisado. E, pelo conjunto 

probatório, não ficou demonstrado que tenham os Requeridos agido de 

forma a tipificar as suas condutas como ato de improbidade administrativa. 

“Ex positis”, REJEITO a PETIÇÃO INICIAL, em razão da inexistência do ato 

de improbidade, nos termos do § 8° do artigo 17 da Lei n° 8.429/92, e, 

consequentemente, DECLARO EXTINTO o PROCESSO SEM JULGAMENTO 

do MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. 

SEM CUSTAS e HONORÁRIOS em virtude do exposto no artigo 18 da Lei 

nº 7.347/85. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, em analogia ao 

art. 19 da Lei nº 4.717/65. Assim, esgotado o prazo para recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

respeitosas homenagens de sempre. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 31 de março de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte. 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007485-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAWRENCE LUCIANO FERNANDES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (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 

#1007485-16.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LAWRENCE LUCIANO 

FERNANDES BEZERRA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO oferecida pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra a EXECUÇÃO 

movida pela parte Impugnada, objetivando o afastamento do EXCESSO de 

EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados nos autos em apenso. Salienta 

haver EXCESSO de EXECUÇÃO no CÁLCULO apresentado pela parte, no 

que tange à BASE de CÁLCULO e a CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS, os 

quais estariam EQUIVOCADOS. Por fim, pugna pela procedência da 

Impugnação, reconhecendo-se o excesso de execução e, diante dos 

valores que entende corretos, a condenação ao pagamento de R$ 

114.899,43, conforme cálculos em ID. 25372593. A parte Exequente 

MANIFESTOU-SE em ID. 26098406, reiterando as exposições fáticas da 

inicial. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. A 

matéria versada nestes autos é de direito e por isso não depende de 

dilação probatória. Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA neste feito. 
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Após análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente 

ingressou com a AÇÃO ORDINÁRIA contra o ora Impugnante postulando 

pela implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, no qual este Juízo JULGOU 

PROCEDENTES os PEDIDOS, sendo em GRAU RECURSAL, RETIFICADA 

PARCIALMENTE a SENTENÇA (ID. 22132082). O MUNICÍPIO de SINOP, 

portanto, IMPUGNOU os CÁLCULOS apresentados em CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA, sustentando haver EXCESSO de EXECUÇÃO nos cálculos 

apresentados pela parte, no que tange à BASE de CÁLCULO e a 

CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS, os quais estariam EQUIVOCADOS. 

Destarte, passo a ANÁLISE dos PONTOS suscitados. DA BASE DE 

CÁLCULO O Impugnante sustenta que, de acordo com o art. 95 da Lei 

Municipal 254/93, o valor da gratificação será calculado com base no valor 

da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município. No 

entanto, o artigo 95 da Lei 254/94 possui nova redação implementada pela 

Lei 1.670/2012, dispondo que “os servidores que trabalham com 

habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com 

substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um 

adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” (grifo nosso). Sendo 

assim, a BASE de CÁLCULO será calculada sobre o VENCIMENTO do 

CARGO EFETIVO do SERVIDOR. Logo, NÃO ASSISTE RAZÃO ao 

Impugnante. CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS PRATICADOS CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA Sustenta-se, ainda, que os juros praticados contra 

a Fazenda Pública, devem ser de 6% a.a. ou 0,5% a.m. mais T.R. - Taxa 

Referencial -, nos termos da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960, 

de 2009, a qual dispõe: “Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda 

Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização 

monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a 

incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. No 

entanto, no julgamento da APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (ID. 

22132082), o TJMT retificou parcialmente a SENTENÇA prolatada nestes 

autos fixando “a) quanto à correção monetária, devida desde a data em 

que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e b) em relação aos juros de 

mora, com termo inicial de aplicação desde a citação”. Logo, 

IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante e CORRETOS os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente, ora Impugnado. “Ex positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO 

em ID. 25372592, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DEIXO de 

CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais CUSTAS 

PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT 

que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto 

CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que 

FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC/2015. CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, 

HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados em ID. 22763974 e DETERMINO 

o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos 

VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que 

“considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o 

importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo 

único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88. b) ORDEM dirigida à Autoridade na 

pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao 

PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual 

IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 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. Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a 

OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à 

INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o PERCENTUAL 

apresentado em ID. 22763972, 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. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004383-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE EDINEIA ZAHLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1004383-78.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CRISTIANE 

EDINEIA ZAHLER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROECSON 

VALADARES SA POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV 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: 09:30 , 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: 1004390-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004390-70.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FRANCISCO 

RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADONIS 

FERNANDO VIEGAS MARCONDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 26/05/2020 Hora: 09:45 , 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004391-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004391-55.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FRANCISCO 

RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADONIS 

FERNANDO VIEGAS MARCONDES POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 150 de 254



26/05/2020 Hora: 10:00 , 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: 1004406-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOSA CALDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOSA CALDEIRA OAB - MT22591/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1004406-24.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALEX BARBOSA 

CALDEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX BARBOSA 

CALDEIRA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 27/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 15 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: 1004410-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID VITOR FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004410-61.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DAVID VITOR 

FRANCA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 27/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 15 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: 1005253-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA FRANCIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005253-94.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARISTELA FRANCIONI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O cumprimento da sentença far-se-á 

nos mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença. Em atenção ao cumprimento de 

sentença inclusa, se transitada em julgado (certifique-se a respeito), 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, 

não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias 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 e 2°, do aludido Codex e do 

Enunciado Cível 97 do FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a 

ser feita esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. 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. Não sendo encontrados bens 

passíveis de penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, 

procedendo-se conforme tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento 

do débito, intime-se a parte credora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para o prosseguimento do 

feito. Sobretudo informando se concorda com o depósito realizado, caso 

este em que, se positivo, restará desde logo autorizada a expedição do 

respectivo alvará para levantar a quantia paga. Cientificada desde logo a 

parte credora que sua inércia será interpretada como aceitação tácita do 

valor depositado como quitação integral do débito, a resultar, com o 

levantamento acima preconizado, na extinção da execução pelo 

pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Neste caso, 

após a expedição do alvará, conclusos para assinatura e prolação de 

sentença. Se a parte credora discordar do valor, indicará a diferença em 

05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido de efetivar o seu 

direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de bens à penhora, 

ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, prossiga em 05 dias a 

parte credora dando efetivo andamento ao processo. Oferecidos bens à 

penhora, manifeste-se a parte credora em 05 dias. Se discordar, indique 

bens a penhorar. Se concordar, lavre-se termo de penhora e intime-se a 

parte devedora para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 

Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: “ENUNCIADO 142: Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora”. (Aprovado por 

unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). A impugnação ao 

cumprimento de sentença, necessariamente nos mesmos autos, somente 

será admitida após a garantia do juízo, sob pena de sua rejeição liminar, 

nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado Cível 117 

do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação de excesso de 

execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e 

apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. 

Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a parte credora, no 

mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, que sirva cópia da 

presente como carta/mandado de intimação, carta precatória ou ofício. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 21 de janeiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004411-46.2020.8.11.0015

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:

NEIDI MARA RONCONI NETO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004411-46.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CENTRO UTIL 

ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: NEIDI 

MARA RONCONI NETO 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: 

27/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 15 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
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pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004421-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS MARTINS GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

LETICIA LOPES BRIGHENTI OAB - MT26321/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1004421-90.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MATHEUS 

LUCAS MARTINS GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DONIZETE 

RUPOLO, LETICIA LOPES BRIGHENTI POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 27/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009085-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009085-04.2019.8.11.0015 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: 1004424-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA BEZERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004424-45.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE POLO PASSIVO: TATIANA 

BEZERRA 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: 27/05/2020 

Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 15 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: 1004425-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. GRIEBLER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE TEODORO MOLIANI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004425-30.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:J. M. GRIEBLER - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: FRANCIELE TEODORO MOLIANI 

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: 27/05/2020 Hora: 09:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 15 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: 1004427-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO RODRIGUES ALMEIDA (REQUERIDO)

DAIANE LOPES DE OLIVEIRA 04958180117 (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004427-97.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANTONIO 

SAMPAIO DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

FERNANDO CARNEIRO POLO PASSIVO: DIOGO RODRIGUES ALMEIDA e 

outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 27/05/2020 

Hora: 09:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 15 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: 1004432-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MARMENTINI (REQUERENTE)

ANGGELO GABRIEL MARMENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANISIO MENDES DE LARA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004432-22.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANGGELO 

GABRIEL MARMENTINI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MATHEUS GARCIA KATH POLO PASSIVO: ANISIO MENDES DE LARA 

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: 27/05/2020 Hora: 10:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 15 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: 1011818-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENE FATIMA LONZYNSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRAVELGENIO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ALEXANDER CORDEIRO OAB - PR50513 (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.: 1011818-40.2019.8.11.0015 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 
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pagamento juntado aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004434-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRIEBLER & CELLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004434-89.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GRIEBLER & 

CELLA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA CARMEN 

DOGENSKI DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: JAQUELINE DIAS DE 

ALMEIDA 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: 27/05/2020 

Hora: 10:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 15 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: 1011581-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN CAROLINA MELGAREJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIVID RAFAEL DOS SANTOS SILVA OAB - MT16557-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011581-06.2019.8.11.0015 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: 1004446-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANE CAROLINE BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004446-06.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANE CAROLINE 

BUENO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO, ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS POLO PASSIVO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

27/05/2020 Hora: 10:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 15 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: 1004352-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIZ DA SILVA LIELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004352-58.2020.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO LUIZ DA SILVA LIELL 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Pretensão declaratória 

de inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, com pedido 

de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Diego Luiz Da Silva 

Liell em face de Telefônica Brasil S.A, ambos qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

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

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. A tese é a de inexistência de relação 

jurídica. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à 

evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de prova do 

que para ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente 

ser contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 
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DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte promovida que exclua o nome da parte 

promovente nos cadastros de proteção ao crédito, onde o inseriu por 

conta desta questionada relação jurídica, no prazo de até 05 dias, sob 

pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência preliminar. 

Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida 

demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os 

órgãos de proteção ao crédito. Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo 

a causa no âmbito do primeiro grau processada gratuitamente, postergo a 

análise do pedido para o momento oportuno, na fase recursal, se for o 

caso. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à 

audiência de conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa 

escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 

salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias após a 

realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004383-78.2020.8.11.0015. AUTOR: CRISTIANE EDINEIA ZAHLER REU: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Ação de repetição de indébito, com pedido de liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Cristiane Edinéia Zahler em face de 

Estado de Mato Grosso e MTPREV, devidamente qualificados. Com arrimo 

nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. No compulsar dos autos, prima facie, em 

Juízo de cognição sumária, superficial e não plena, o pedido de tutela de 
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urgência merece acolhida. A documentação apresentada pela parte autora 

juntamente com a petição inicial dá suporte, nessa sede de cognição 

sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que evidencia a probabilidade do 

direito invocado. Descontos aparentemente indevidos efetuados no 

holerite da parte promovente, conforme arestos a seguir destacados: 

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CARGO COMISSIONADO – 

DESCONTO REFERENTE A ESSA PARCELA (11%) – IMPOSSIBILIDADE – 

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. É ilegal o 

desconto previdenciário efetuado sobre a gratificação por cargo 

comissionado exercido pelo servidor em razão de a incidência ocorrer tão 

somente sobre o valor do salário que ele recebe na função efetiva, por 

ser a única remuneração que a legislação previdenciária contempla para 

efeitos de aposentadoria. (MS 107508/2011, DES. MARIANO ALONSO 

RIBEIRO TRAVASSOS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/04/2012, 

Publicado no DJE 11/05/2012)”. (TJ-MT - MS: 01075084220118110000 

107508/2011, Relator: DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, 

Data de Julgamento: 26/04/2012, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 

11/05/2012); “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE 

SOBRE FUNÇÃO COMISSIONADA/GRATIFICADA. ENTENDIMENTO 

PACÍFICO NO STJ SOBRE A NÃO-INCIDÊNCIA A PARTIR DA EDIÇÃO DA 

LEI Nº 9.783/99. PRECEDENTES. 1. A 1ª Seção assentou, no julgamento do 

EREsp 549.985, de relatoria do Min. Luiz Fux, o entendimento segundo o 

qual, no regime da Lei n. 9.783/99, não incide contribuição previdenciária 

sobre o valor da retribuição devida a servidor público pelo exercício de 

função comissionada, parcela essa não incluída no conceito de 

"remuneração de contribuição", definido no art. 1º da referida Lei. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no REsp 966456 / SC, 2ª Turma, Rel. Min. 

Humberto Martins, D.J. 27.11.2007) 2. Agravo regimental não provido”. 

(STJ - AgRg no REsp: 967268 RS 2007/0159918-0, Relator: Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/05/2009, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20090612 --> DJe 12/06/2009); 

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JAGUARI. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBE O TERÇO DE FÉRIAS, ABONO 

PERMANÊNCIA, FUNÇÃO GRATIFICADA (GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO OU 

RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM 

ATIVIDADE DE SUPORTE PEDAGÓGICO, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO 

DE DOCÊNCIA EM CLASSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL PARA SÉRIES INICIAIS, E GRATIFICAÇÃO PELO 

EXERCÍCIO EM ESCOLA DE DIFÍCIL PROVIMENTO) E CONVOCAÇÃO PARA 

SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA. A natureza contributiva e solidária do Regime de Previdência 

impossibilita que a contribuição ocorra sem o correspondente benefício 

previdenciário efetivo. Ou seja, a contribuição previdenciária deve 

efetivar-se apenas sobre as parcelas que incorporam os proventos de 

aposentadoria dos servidores, não sendo razoável que sejam 

descontadas sobre rubricas que não integrarão o benefício previdenciário. 

É imperativo que se diga, aqui, que a preservação do equilíbrio financeiro 

prevista no caput do art. 40 da Constituição Federal em análise deve ser 

observada não apenas em relação ao fundo de previdência, mas também 

aos vencimentos salariais dos contribuintes, sendo medida completamente 

desarrazoada o cálculo... da contribuição obrigatória do servidor sobre 

parcelas que, posteriormente, ele não receberá quando do implemento dos 

requisitos para a sua aposentadoria. Com efeito, nas questões 

relacionadas à previdência, deve-se atentar ao princípio da equidade entre 

o respectivo regime e seus contribuintes, para que se evite o 

enriquecimento ilícito de qualquer dos lados em detrimento do outro, 

impondo-se a necessidade de evitar o descompasso entre o que se paga 

e o que se recebe. Assim, tratando-se as rubricas relativas ao terço de 

férias, ao abono permanência, à função gratificada (gratificação de 

direção ou responsável pela direção, gratificação pelo exercício em 

atividade de suporte pedagógico, gratificação pelo exercício de docência 

em classe de educação infantil e ensino fundamental para séries iniciais, e 

gratificação pelo exercício em escola de difícil provimento) e à 

convocação para substituição de vantagens não incorporáveis, não 

devem servir como base de cálculo da contribuição previdenciária 

RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71007975550, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 

Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 30/05/2019)”. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007975550 RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, 

Data de Julgamento: 30/05/2019, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/06/2019); “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO GRATIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Somente a partir do 

momento em que a gratificação da função passa a fazer parte do 

vencimento do cargo efetivo, integrante a base de proventos de 

aposentadoria, o recolhimento da respectiva contribuição se tornará 

d e v i d o ” .  ( T J - M S  -  A P L :  0 8 0 0 8 9 7 8 8 2 0 1 5 8 1 2 0 0 2 4  M S 

0800897-88.2015.8.12.0024, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 08/06/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

15/06/2016); Assim, a matéria em questão não necessita de maiores 

considerações para deliberação, ainda que nesse momento incipiente do 

feito, mormente considerando o conjunto fático-probatório ancorado pela 

parte promovente. Com isso, ressalta probabilidade de razão à parte 

autora, sobretudo quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, porquanto o promovido, ao que se denota, está mantendo a 

incidência de contribuições previdenciárias sobre a quantia paga a título 

de comissão/gratificação percebida pela parte promovente. Isso é 

sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. Perigo de dano ou prejuízo a 

ser contornado desde logo. Noutro giro, o provimento a ser adiantado 

provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. Não há 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o art. 

300, § 3º, do CPC. Basta a revogação da decisão de suspensão. Dessa 

forma, estando preenchido, na hipótese, os elementos de convicção para 

concessão da tutela de urgência, em vista do direito alardeado, possível 

se mostra o deferimento da tutela pretendida. Isto posto, presentes os 

requisitos para atender a tutela de urgência. Previsão do citado art. 300 do 

CPC, hei por bem determinar a imediata suspensão dos descontos 

previdenciários sobre os valores percebidos pela parte promovente a título 

de gratificação de função, denominada em seu holerite com a sigla “FDE. 

COORD. PEDAGOG”, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de 

incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso. Com 

fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, dispenso a 

audiência de conciliação ou mediação, em vista do enunciado n.º 01 dos 

Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória 

ocorra se for do interesse do promovido. Cite-se o promovido para 

contestar em 30 dias, conforme enunciado retromencionado. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Serve 

a presente decisão como carta precatória, ofício, carta/mandado de 

citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004366-42.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MECANICA INDUSTRIAL 

TRIANGULO LTDA - ME REQUERIDO: EXPRESSO RIO VERMELHO 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Pretensão de obrigação de fazer, 

com pedido de tutela de urgência aviada por Mecânica Industrial Triângulo 

em face de Expresso Rio Vermelho Transportes Ltda., ambos qualificados. 

Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, 

economia processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados 

Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 

9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de 

urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível 
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desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a 

disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Em detida análise do feito, verifico que 

os requerentes não trouxeram aos autos elementos hábeis a demonstrar o 

preenchimento dos requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

da tutela, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso sob análise, neste incipiente momento 

processual, não é vislumbrado a presença dos requisitos necessários à 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, porquanto, para a 

comprovação da tese expendida pela parte autora é impositiva a dilação 

probatória e, em especial, a submissão do feito ao crivo do contraditório. A 

empresa promovente afirmou que contratou os serviços da promovida 

para o transporte de Máquina Torno da cidade de Sinop/MT a 

Americana/SP. Todavia, alegou que durante o transporte, a máquina foi 

derrubada em virtude de negligência e imperícia dos funcionários da 

empresa promovida, de modo que a máquina teve que ser levada a 

conserto. Assegurou que o valor total dos reparos foi de R$ 23.000,00, 

sendo que 50%, ao que se extrai dos fatos narrados, já foi pago pela 

empresa promovida, sendo que até o momento não foi quitado o 

remanescente. Diante disso, pretende a empresa demandante em sede de 

tutela de urgência, a determinação para que a empresa promovida efetue 

o pagamento remanescente do conserto da máquina, no valor de R$ 

13.000,00, bem como efetue o seu transporte. Entretanto, nessa análise 

perfunctória do feito, ausente nos autos qualquer demonstração das 

alegações autorais. Não há qualquer evidência dos fatos narrados, 

sequer das avarias da máquina e o comprovante do valor total dos 

reparos emitidos pela oficina. Ainda, causa espécie a afirmação de 

pagamento de 50% dos valores pela promovida, que inclusive, também 

não restou demonstrado nos autos. Ora, se o valor total dos reparos é de 

R$ 23.000,00, o valor remanescente seria de R$ 11.500,00 e não R$ 

13.000,00 como pleiteado em liminar, o que deixa margens de dúvidas 

quanto ao alegado. Ausente qualquer comprovação desses valores. 

Probabilidade do direito questionável, pelo menos nesta senda não 

exauriente do feito. Por ora, não soa razoável a concessão da tutela de 

urgência cobiçada, visto que não evidenciado suficientemente o direito 

aduzido. Assim, ausente o primeiro requisito autorizador para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida, preconizado pelo art. 300 do 

CPC. Não há como ser concedida. Outrossim, convém destacar a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma 

vez que, levando-se em conta os conceitos de consumidor e de 

fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a 

parte promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes 

das relações de consumo. Sendo assim, como direito básico do 

consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive 

por conta do dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, 

sob risco de receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, 

facilitar-lhe a defesa de seus direitos com a inversão do ônus probatório, 

que pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

INDEFIRO a tutela de urgência. Ausente a probabilidade do direito aduzido. 

Defiro a inversão do ônus da prova. Cite-se a parte promovida, 

intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se 

a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo 

de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 259499 Nr: 3387-39.2016.811.0015

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSK, SSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS, VCP, MBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI - OAB:17.110-MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11875, LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS RAMOS FRANÇA - 

OAB:16.144-MT, KERLEN CAETANO MORO - OAB:OAB/MT 20.033

 Vistos,

Analisando detidamente os autos, verifico que não há comprovante de 

recolhimento das custas processuais pelos querelantes, tampouco 

comprovaram serem beneficiários da justiça gratuita.

Considerando que, por um lapso o processo continuou tramitando 

normalmente até o presente momento, sem atentar-se à dicção do artigo 

806 do Código de Processo Penal, que exige o pagamento das custas 

iniciais como condição de procedibilidade, determino a intimação dos 

querelantes, por meio da advogada constituída nos autos, para que 

realizem o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de rejeição 

da queixa-crime.

Considerando a instituição do trabalho home office obrigatório em todo o 

Estado, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, conforme teor da Portaria 

Conjunta nº 2019/2020, o comprovante do pagamento acima mencionado 

poderá ser encaminhado ao endereço eletrônico snp.1criminal@tjmt.jus.br.

Certificado que a exigência fora devidamente atendida ou o transcurso do 

prazo in albis, volvam-me os autos conclusos para novas deliberações.

As providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 376584 Nr: 3482-30.2020.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAS ALEXANDRE DUMAS PEREIRA 

FILHO, EMILLY CRISTINA SELLEGRINI MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 Com estas razões, mercê dos artigos 5º, LXVI da CRFB/88 c.c. 321 e 319 

do CPP, e em observância à Recomendação nº 62/2020, do CNJ, acolho o 

pedido da defesa, revogo as prisões preventivas e concedo liberdade 

provisória aos denunciados Nicolas Alexandre Dumas Pereira Filho e Emilly 
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Cristina Sellegrini Medeiros, mediante o cumprimento rigoroso das 

seguintes medidas cautelares, sob pena de decretação de sua prisão 

preventiva:

I. Informar no ato da soltura e após, mensalmente em juízo, até o dia 10 do 

respectivo mês, informar e comprovar, documentalmente, o endereço 

residencial e atividade laboral (trabalho), não bastando mera alegação 

verbal;

II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as 

religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casas de jogos, 

botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e 

consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas;

III. Não ausentar-se da Comarca onde reside, por mais de 08 (oito) dias, 

sem prévia autorização do Juízo, salvo a trabalho, desde que comprove 

nos autos;

IV. Não consumir drogas ilícitas e não praticar novos crimes;

V. Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado;

Especificamente com relação ao denunciado Nicolas Alexandre Dumas 

Pereira Filho, fixo a medida cautelar de suspensão do exercício da função 

pública de Soldado da Polícia Militar, nos termos do artigo 319, VI, do CPP, 

comunicando-se ao Comandante do 11º BPM para as providências 

cabíveis.

Expeça-se Alvará de Soltura e liberte-se Nicolas Alexandre Dumas Pereira 

Filho e Emilly Cristina Sellegrini Medeiros, se por outro motivo não devam 

permanecer presos, advertindo-os a respeito das medidas cautelares ora 

fixadas e das consequências em caso de descumprimento.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 372932 Nr: 909-19.2020.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor das Portarias Conjuntas n. 247, 249 e 281/2020, que 

estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, resta 

CANCELADO o ato anteriormente aprazado.

Em consonância com o disposto no art. 15, I, da Portaria Conjunta n. 

247/2020, redesigno o ato para o dia 30 de junho de 2020, às 14h, 

ratificando os demais comandos pertinentes à solenidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 347231 Nr: 1751-33.2019.811.0015

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVR, CADS, NRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASDS, ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS 

MENIN - OAB:OAB/MT 25.903/O, DIEGO GONZATTI RIBEIRO - 

OAB:OAB-MT 25790/O, LUCAS DA SILVA BARBOSA - OAB:OAB/MT 

25.909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor das Portarias Conjuntas n. 247, 249 e 281/2020, que 

estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, resta 

CANCELADO o ato anteriormente aprazado.

Em consonância com o disposto no art. 15, I, da Portaria Conjunta n. 

247/2020, redesigno o ato para o dia 30 de junho de 2020, às 15h, 

ratificando os demais comandos pertinentes à solenidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 362286 Nr: 11695-59.2019.811.0015

 AÇÃO: Guarda c/c destituição do poder familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBB, MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LOUISA BORGMANN - 

OAB:MT-20620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS 

- OAB:MT nº 18.434

 Ante o teor das Portarias Conjuntas n. 247, 249 e 281/2020, que 

estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, resta 

CANCELADO o ato anteriormente aprazado.

Em consonância com o disposto no art. 15, I, da Portaria Conjunta n. 

247/2020, redesigno o ato para o dia 24 de junho de 2020, às 15h30min, 

ratificando os demais comandos pertinentes à solenidade.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000165-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DUARTE DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO OAB - MT9822-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 

31195256, 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, 15 de abril de 2020. 

Karine Uhdre de Lara Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002176-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIEL GONCALO DE ASSUNCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

MARIA EDUARDA DUTRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - RS69780 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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. 

31195274, 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, 15 de abril de 2020. 

Karine Uhdre de Lara Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001201-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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OZANA PEDROSO GALVAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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. 

31196660, 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, 15 de abril de 2020. 

Karine Uhdre de Lara Analista Judiciária

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010305-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. D. S. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. J. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1010305-76.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: 

Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Bem de Família, Guarda, Direitos da 

Personalidade, Capacidade]; Certifico que a r. sentença proferida em 

audiência - id 24339273, que decretou a interdição de ALAN PATRICK DE 

JESUS SANTOS, nomeando sua Curadora Definitiva a Sra. CELMA LUCIA 

DOS SANTOS DE JESUS, foi devidamente cumprida, sendo o Mandado 

encaminhado ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca para inscrição - id 

31243110. Pelo exposto, intimo a parte Autora a comparecer na Secretaria 

da Vara - Fórum de Várzea Grande, após o período da quarentena que foi 

determinado até o dia 30/04/2020, conforme Portaria-Conjunta n. 281/2020 

TJ/MT., para assinar o Termo de Compromisso. VÁRZEA GRANDE, 14 de 

abril de 2020 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 5418636-49.2018.8.09.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SANTOS DE MORAES (AUTOR(A))

G. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES COSTA OAB - GO26650 (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DA SILVA GOMES OAB - 003.031.881-54 

(REPRESENTANTE)

ARTHUR DE ALCANTARA APARECIDO MACHADO OAB - GO37963 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE FARIA SIADE OAB - GO30355 (ADVOGADO(A))

MARCIO ROBERTO JORGE FILHO OAB - GO22152 (ADVOGADO(A))

MILENA DE FARIA BARBOSA OAB - GO43481 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSÉ DOS SANTOS MOURA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Concedo, sem prejuízo de 

posterior revogação, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 99 do CPC/2015. II- Nomeio a Requerente MARIANA 

SANTOS DE MORAES 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 Giovanna Silva Moura. VIII- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015920-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA EVANI NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

ELTON ERNANDES DO NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

HELTON HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

WANDERLEY LEANDRO NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

EDENIL FERNANDO DO NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

ROZANGILA DA COSTA (REQUERENTE)

SHIRLEY CARLA DO NASCIMENTO COSTA (INVENTARIANTE)

ODENIR DA COSTA (REQUERENTE)

BENEDITO EVANDRO NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

EDILSON CARLOS DO NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

CLAUDIA DA COSTA (REQUERENTE)

CREUZA DO CARMO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DA COSTA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Verifico que a petição inicial 

não preenche os requisitos exigidos no artigo 319 e 320 do CPC. II- Dessa 

forma, faculto à parte autora a emenda da inicial, juntando cópia da 

sentença que extinguiu o feito anterior (inventário). No prazo de 15 

(quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003611-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY RODRIGUES DE CALDAS FEITOSA (REQUERENTE)

MARCIO FURTADO DE CALDAS (REQUERENTE)

MARLETE CALDAS DE SOUZA (REQUERENTE)

MARLI FURTADO DE CALDAS (REQUERENTE)

AUREA RODRIGUES DE CALDAS (REQUERENTE)

MARCILEY FURTADO DE CALDAS MOREIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA RODRIGUES CALDAS (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Nomeio inventariante a Sra. 

MARLETE CALDAS DE SOUZA, independentemente da lavratura de termo 

de qualquer espécie (art. 660 do CPC). II- Intime-se para cumprimento do 

disposto no art. 659 e seguintes do CPC, inclusive para trazer aos autos 

os seguintes documentos se os mesmos já não estiverem acostados: a) 

Relação e partilha amigável dos bens da de cujus; b) Certidões negativas 

das respectivas Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal em nome 

da de cujus; A certidão da Fazenda Pública Estadual deve ser a expedida 

pela PGE. C) Comprovação de isenção ou recolhimento do ITCD; D) 

Certidão negativa de Testamento. III- Após as providências que cabem aos 

interessados, remeta-se à Fazenda Pública Estadual, para manifestação 

(§ 2º, do art. 659, do CPC). IV- Intimem-se. V- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005428-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINDALVA FEITOSA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WILHEMAR FEITOSA (REQUERIDO)

JOSE MIGUEL FEITOSA (REQUERIDO)

ZILMA ALVES FEITOSA (REQUERIDO)

PRECILIO ALVES FEITOSA (INVENTARIADO)

DERCILIO ALVES FEITOZA (REQUERIDO)

ANDERSON ALVES FEITOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Nomeio inventariante a Sra. 

MARIA LINDALVA FEITOSA, independentemente da lavratura de termo de 

qualquer espécie (art. 660 do CPC). II- Intime-se para cumprimento do 

disposto no art. 659 e seguintes do CPC, inclusive para trazer aos autos 

os seguintes documentos se os mesmos já não estiverem acostados: a) 

Relação e partilha amigável dos bens da de cujus; b) Certidões negativas 

das respectivas Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal em nome 

da de cujus; A certidão da Fazenda Pública Estadual deve ser a expedida 

pela PGE. C) Comprovação de isenção ou recolhimento do ITCD; D) 

Certidão negativa de Testamento. III- Após as providências que cabem aos 

interessados, remeta-se à Fazenda Pública Estadual, para manifestação 

(§ 2º, do art. 659, do CPC). IV- Intimem-se. V- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002740-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DE LIMA FIN (REQUERENTE)

MARCELO RODRIGUES DE LIMA FIN (REQUERENTE)

MATHEUS RODRIGUES DE LIMA FIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RODRIGUES FIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Verifico que a petição inicial 

não preenche os requisitos exigidos no artigo 320 do CPC. II- Dessa forma, 

faculto à parte autora a emenda da inicial, sanando as irregularidades, 

esclarecendo se o “de cujus” deixou viúva ou se era divorciado/separado 

de fato à época do falecimento, trazendo aos autos em caso de eventual 

falecimento da viúva, sua certidão de óbito. Se casado, deve fazer parte 

da relação processual a viúva/companheira. No prazo de 15 (quinze) dias, 

em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento. III- 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017923-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULEYME BENTO DOS SANTOS OAB - MT27673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Concedo, sem prejuízo de 

posterior revogação, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 99 do CPC/2015. II- Nomeio o Requerente GILSON 

ARAUJO DA SILVA como Inventariante, devendo prestar compromisso em 

05 (cinco) dias (CPC, artigo 617, parágrafo único) e declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). III- Prestadas as 

declarações, tome-se por termo. IV- Após, promovam-se as 

citações/intimações na forma determinada no art. 626 do CPC e digam no 

prazo de 15 (quinze) dias sobre as primeiras declarações. V- Não 

havendo discordância quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas 

declarações, tomando-se por termo e sobre elas manifestando-se no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 637, do CPC). VI- Ao cálculo do imposto, e 

digam em 05 (cinco) dias, ouvindo-se, em seguida, a Fazenda Pública. VII- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013709-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAX UANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPAO GRANDE 

(RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. I- Intime-se o requerente para que, no prazo de 20 (vinte dias), 

providencie a juntada de certidões forenses negativas (cíveis e criminais) 

das Justiças Estadual, Federal e Trabalhista, bem como do SPC, SERASA 

e protesto do domicílio dos últimos 5 (cinco) anos, em ambas grafias de 

seu nome, sob pena de se tornar prejudicada a prestação da tutela 

jurisdicional. II- Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se à Serventia 

Registral do Distrito de Capão Grande, Comarca de Várzea Grande – MT, 

solicitando seja encaminhada a este Juízo, no prazo de 15 (dias), certidão 

correlata do livro e folha em que fora confeccionado o registro do autor, 

prestando eventuais esclarecimentos que reputar necessários. III- Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015294-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA NAYRA COSTA E SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA LUCIA DA SILVA ROSARIO (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Se os herdeiros entendem 

haver apenas valores/saldos bancários em nome do(a) “de cujus”, a 

pretensão almejada pode ser buscada via Alvará Judicial. Contudo, se 

pretendem continuar na via eleita, deverão juntar certidões de imóveis dos 

cartórios locais e das comarcas vizinhas, a fim de verificar eventual 

existência de imóveis em nome do(a) “de cujus”. Sendo assim: I- Verifico 

que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos no artigo 319 e 

320 do CPC. II- Dessa forma, faculto à parte autora a emenda da inicial, 

sanando as irregularidades, devendo adequar seu pedido, escolhendo o 

rito que melhor lhe aprouver de acordo com o dito acima. No prazo de 15 

(quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011035-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILZA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena 

de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC. II- Intime-se também o advogado, via DJE. III- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011144-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. S. (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena 

de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC. II- Intime-se também o advogado, via DJE. III- 
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Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009206-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. E. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO OAB - MT26393/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. P. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009206-37.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Divórcio c/c Alimentos e Guarda. Defiro a AJG. Não há pedido 

de definição liminar da guarda e convivência. Passo a análise do pedido de 

alimentos provisórios e o faço para, comprovada a paternidade e 

menoridade (id. 30516067), e não havendo comprovação da remuneração 

do requerido, arbitrá-los em 50% de um salário mínimo. Os alimentos 

deverão ser colocados à disposição dos filhos até o dia 10 (dez) de cada 

mês, a partir da citação, em mãos da genitora mediante recibo até que seja 

informada a conta bancária onde será depositada posteriormente. 

Considerando que as partes podem resolver por consenso as questões 

debatidas nos autos, designe-se audiência em conformidade com a pauta 

da Sra. Conciliadora (art. 3º, § 2º, da Lei 6.515/77). Cite-se e intime-se o 

requerido, por Oficial de Justiça, e intime-se a requerente, para que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos Advogados 

ou Defensores Públicos. Da audiência, se não houver acordo, passará a 

correr o prazo de 15 (quinze) dias para a parte requerida contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado, sob pena de se 

presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial (artigos 335, inciso I e 

344, ambos do CPC). Sem prejuízo da determinação acima, intime-se a 

parte autora, através de sua Patrona, para emendar a petição inicial, 

incluindo a mãe como parte, eis que figura apenas como representante 

dos filhos. É que o pedido de guarda diz respeito a si, embora os alimentos 

refiram-se aos filhos. A procuração da mãe, em nome próprio, também 

deve vir aos autos. Observe a prerrogativa prevista no artigo 212, do CPC. 

Havendo telefone ou outro meio de contato com o pai (e-mail, whatsapp ou 

outro), comunique-se da decisão, para depósito da pensão. A audiência 

será designada após o isolamento social imposto pela pandemia. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1018779-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTANA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIRENE TATEHIRA SANTIAGO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1018779-36.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo os 

autos no estado em que se encontram. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o 

pedido de desistência formulado no Id. 26836402. 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.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005252-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CALDEIRA (REQUERENTE)

LUZIA DE JESUS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-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. 1005252-17.2019.8.11.0002. VISTOS etc. LUZIA DE 

JESUS ROCHA E MARCOS CALDEIRA, qualificados, ajuizaram AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL, pretendendo a decretação do divórcio (id. 

20757430 a 20759339, e 20383442). O cônjuge virago não alterou o nome 

por ocasião do casamento. Pugnaram pelo decreto de divórcio. Deixo de 

colher manifestação ministerial, eis que ausente interesse de menor de 

idade ou maior incapaz. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Recebo a 

emenda id. 22383442. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição 

Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da sociedade, 

tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 66, 

de 2010). Em virtude da atual redação do artigo constitucional, tem-se que 

basta a vontade de pelo menos um dos cônjuges para que se dê o 

divórcio, não havendo que se falar em prévia separação de fato. O pedido 

foi realizado por ambos os cônjuges. Destarte, regulares as cláusulas da 

avença e havendo anuência dos envolvidos, de rigor a homologação do 

acordo com o decreto de divórcio. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 226, § 6º, da 

CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado entre os 

requerentes nos termos do relatório supra e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para o fim de decretar o divórcio do casal, com a 

consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. Isentos de custas, 

id. 20762909. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), anotando-se 

que o conjunge varão renuncia a sua cota na meação dos bens que lhe 

cabe. A autora não alterou o nome em razão ao casamento (id. 

22383461). Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009309-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA KIELLY DE ALMEIDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO TRINDADE DO AMARAL OAB - MT12043/B (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. 1009309-15.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Devolva-se 

os autos à Secretaria para o cumprimento da decisão proferida no Id. 

22234860. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1055236-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. P. D. C. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. C. S. (RECONVINDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1055236-47.2019.8.11.0041. VISTOS etc. Recebo os 

autos no estado em que se encontram. Trata-se de Ação de Exoneração 

de Alimentos c/c Pedido de Liminar e Fixação de Alimentos Provisórios. 

Intime-se a parte autora, via Advogado, para encartar nos autos cópia dos 

comprovantes de seus rendimentos, atualizados, para que seja possível a 

análise do pedido de AJG formulado na exordial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008761-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. M. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1008761-19.2020.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas, intimar a parte autora através de seu advogado , da decisão ID 

30474659 - Decisão, bem como do termo de guarda ID 31252543, que 

deverá ser imprimido colhido a assinatura da autora e junta aos autos 

devidamente assinado, Várzea Grande/MT, 15 de abril de 2020. Nercy 

Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009494-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. L. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. F. (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1009494-82.2020.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas, intimar a parte autora através de seu advogado , para que no 

prazo de 20 (VINTE) dias, cumpra a detemrinação ID 30825164 - Decisão , 

BEM COMO imprimir o termo inventariante ID , colher a assinatura e juntar 

aos autos devidamente assinado pelo inventariante Várzea Grande/MT, 15 

de abril de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006193-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA FERNANDA PEROZO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006193-35.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Execução de Alimentos. A ação foi ajuizada em data de 14/08/2017. O 

processo foi redistribuído para este Juízo em data de 04/09/2017. Em 

decisão, foi deferida a AJG, bem ainda determinada a citação do 

executado (Id. 12899296). O executado não foi localizado para citação 

pessoal (Id. 13371055). A patrona da parte autora, devidamente intimada, 

não manifestou-se nos autos (Id. 16575065). Assim sendo, diante da 

inércia da parte exequente que não dá andamento ao feito, bem ainda 

considerando a impossibilidade do processo permanecer paralisado 

indefinidamente, não há alternativa a não ser a extinção do feito. 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 (Id. 

12899296). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002827-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROCHA NUNES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE ROCHA NUNES OAB - MT8125-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CARPES BICA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

S. V. N. B. (HERDEIRO)

MARCELO DA SILVA BICA (HERDEIRO)

LUIS HENRIQUE BICA (HERDEIRO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002827-80.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro, por 

ora, o pedido de AJG, sem prejuízo de determinar o recolhimento “a 

posteriore”, após a apuração do ativo. Nomeio inventariante a Sra. ANA 

ROCHA NUNES BICA, 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 a 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 

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. 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-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004287-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA REGINA DANIEL TURATTI (REQUERENTE)

MARCOS ROBERTO DANIEL TURATTI (REQUERENTE)

MYCHEL FERNANDO DANIEL TURATTI (REQUERENTE)

ZAIRA DANIEL TURATTI (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO TURATTI (ESPÓLIO)
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004287-05.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro, por 

ora, o pedido de AJG, sem prejuízo de determinar o recolhimento “a 

posteriore”, após a apuração do ativo. Nomeio inventariante a Sra. ZAIRA 

DANIEL TURATTI, 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 

a 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 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008975-10.2020.8.11.0002

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

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

PAULINO DE SOUZA COELHO OAB - 208.444.331-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA MATHILDE DA SILVA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008975-10.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro, por 

ora, o pedido de AJG, sem prejuízo de determinar o recolhimento “a 

posteriore”, após a apuração do ativo. Nomeio inventariante o Sr. PAULINO 

DE SOUZA COELHO, 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 

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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 162 de 254



certifique-se a respeito do recolhimento dos impostos devidos. Sem 

prejuízo da determinação acima, intime-se o Inventariante, via Advogado, 

para corrigir o valor da causa. 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-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009207-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODONEL MENDES DE MELO (REQUERENTE)

EUZEBIO MENDES DE MELLO (REQUERENTE)

ZULEIDE MENDES DE MELO (REQUERENTE)

GERVASIO MENDES DE MELO (REQUERENTE)

ILMIS DALMIS MENDES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

NITAE MENDES DE MELO (REQUERENTE)

ANDERSON AMORIM DE MELO (REQUERENTE)

WELLINGTON GAMA DE MELO (REQUERENTE)

DEUZIRENE SALDANHA DA GAMA (INVENTARIANTE)

JHANY CONCEICAO MENDES REMEDIO (REQUERENTE)

ALEKSANDRA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

JHONY AMORIM MELO (REQUERENTE)

EDERSON AMORIM DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENALZE MENDES DE MELO (DE CUJUS)

ADELAIDE CECILIA MENDES MELO (DE CUJUS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009207-22.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Nomeio inventariante a Sra. Deuzirente Saldanha da Gama, 

independentemente da lavratura de termo de qualquer espécie. Deve a 

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 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-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)

 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE AÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS 

Prazo do Edital: 30 (Trinta) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES 

PROCESSO n. 1010804-94.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Regime de Bens Entre os Cônjuges]->ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) REQUERENTES: ARLEY ALBUQUERQUE DE 

SIQUEIRA, RG 399533 SSP/MT, CPF Nº 445.567.801-87; E JOANNE 

AMARAL TOLEDO, RG Nº 1306988-8 SSP/MT, CPF Nº 000.230.341-81 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO À QUEM POSSA INTERESSAR, QUE ARLEY 

ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA E JOANNE AMARAL TOLEDO ENTRARAM 

COM AÇÃO DE ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS. As 

partes contraíram matrimônio em 20/12/2010 tendo adotado o regime de 

comunhão parcial de bens, até o momento os cônjuges não adquiriram 

nenhum bem em comum, bem como não possuem filhos. Os bens 

adquiridos em nome da esposa foram adquiridos antes do casamento. 

Desta feita em razão das responsabilidades e atividades diferentes 

exercidas por cada cônjuge estes resolveram alterar o regime de bens 

para separação total de bens.. Despacho/Decisão: "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." 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, Edith Garcia, digitei. Várzea Grande/MT, 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.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009905-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. F. (REQUERENTE)

R. G. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO OAB - 

MT12332-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009905-62.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Intime-se 

para corrigir o valor da causa e recolher a diferença das custas e taxas 

judiciárias. Após, conclusos para sentença.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010322-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. F. D. S. (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010322-78.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Intimem-se 

aos interessados, por Advogado, para encartem nos autos cópia dos 

comprovantes de seus rendimentos, atualizados, para que seja possível a 

análise do pedido de AJG formulado na exordial. Mais. Verifica-se que o 

valor da causa deve ser corrigido. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de 

Abril de 2020. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000964-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA ARRUDA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCONIEL DE ARRUDA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GUILHERMINA RAMOS DA SILVA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)

GLAUCIELE RAMOS DE ARRUDA (HERDEIRO)

JOSEMAR SILVA DE ARRUDA (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1000964-89.2020.8.11.0002. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos à inventariante 

para, no prazo de 20(vinte) dias, atender Petição da Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso. 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

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002654-90.2019.8.11.0002

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

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

JORGE GUILHERME COSTA PECEGUEIRO OAB - 046.805.671-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JORGE DA SILVA PECEGUEIRO (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO N. 1002654-90.2019.8.11.0002. ALVARÁ 

JUDICIAL. REQUERENTE: JORGE GUILHERME COSTA PECEGUEIRO. Vistos. 

Inicialmente, determino a exclusão do polo passivo da presente ação, por 

se tratar de Procedimento de Jurisdição Voluntária. Consoante o teor das 

informações contidas ID. 24989672, intime-se o requerente (JORGE 

GUILHERME COSTA PECEGUEIRO), para que no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira o que entender necessário. Às providências. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000124-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. A. (REQUERENTE)

T. S. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO FERNANDES PINHEIRO OAB - MT0015431A-A 

(ADVOGADO(A))

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/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 

DESPACHO AÇÃO DE GUARDA Vistos, Diante do preceituado nos artigos 

369 e 370 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000124-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. D. A. (REQUERENTE)

T. S. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO FERNANDES PINHEIRO OAB - MT0015431A-A 

(ADVOGADO(A))

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/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 

DESPACHO AÇÃO DE GUARDA Vistos, Diante do preceituado nos artigos 

369 e 370 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito mj

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000609-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEA DE SOUZA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CANDIDO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT10777-O (ADVOGADO(A))

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 Autos n.º PJE – 1000609-84.2017.8.11.0002 REQUERENTE: 
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VALDINÉIA DE SOUZA SILVA REQUERIDO: NILTON CANDIDO DA SILVA 

DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PEDIDO ALIMENTOS E 

REGULAMENTAÇÃO 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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001944-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GAFISA SPE-85 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GEM INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO E MATERIAL DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PJE n. 1001944-07.2018.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

28685911 de 31/01/2020 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005534-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JULIO ESCOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005534-89.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JEFFERSON JULIO ESCOLA RÉU: VIVO S.A. Vistos... Em face 

da divergência das partes no tocante à contratação dos serviços 

disponibilizados pelo réu e observando a cópia do contrato e documento 

pessoal juntados na contestação, com base no art. 370, do NCPC, realizei 

pesquisa no endereço da parte no sistema Infoseg (anexos), constando 

no cadastro do Denatran o mesmo endereço da contratação dos serviços 

e indicado no contrato de Id. 14941671. Ainda, observo que no registro da 

motocicleta de propriedade do autor, consta o mesmo endereço indicado 

no contrato, ou seja, Travessa D, Casa 10, Cohab Dom Orlando Chaves. 

Em razão desse fato, que destoa por completo da narrativa exordial, em 

que o autor, mediante seu patrono, afirma categoricamente não ter 

contratado qualquer serviço junto ao réu, tenho que esses documentos 

são claros em demonstrar a inverídica alegação da exordial no sentido de 

inexistência de relação material entre as partes, à medida em que o 

endereço do contrato é indicado como de residência do autor. Logo, não 

há dúvidas quanto à ausência da probabilidade do direito a sustentar a 

manutenção da tutela concedida initio litis, razão pela qual, ex officio, 

REVOGO-A, determinando a expedição de contramandado. Intimem as 

partes para tomar conhecimento desta decisão, bem como, sobre os 

documentos a seguir juntados, podendo manifestar-se, caso queiram, no 

prazo comum de 15 (dias). Após, havendo ou não manifestação, 

conclusos para julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000507-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO PINDORAMA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAAL TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1000507-62.2017.8.11.0002 CERTIFICO que o (a) advogado (a) da 

parte requerente deixou transcorrer “in albis” o prazo para manifestar, 

conforme determinado no ID n. 27247762 de 10/12/2019. Assim, 

IMPULSIONO o processo a fim de remetê-lo à Expedição de Documentos 

para que seja efetuada a intimação pessoal da parte requerente para dar 

o efetivo andamento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003217-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/O 

(ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DE MATTOS FELICIO OAB - MG74441 (ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1003217-50.2020.8.11.0002 CERTIFICO que a contestação é 

tempestiva (OBS.: Portaria Conjunta n.249 e 281 – COVID-19). Assim, 

IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO da parte requerente 

para, querendo, apresentar impugnação a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011395-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE THAIS DOS SANTOS CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (REU)

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABRAHAO ISSA NETO OAB - SP83286 (ADVOGADO(A))

MARCELLA PASCHOALIN DE AMORIM OAB - SP304695 (ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1011395-22.2019.8.11.0002 Considerando que a parte requerente 

já especificou as provas no ID n. 31227687 de 14/04/2020, IMPULSIONO o 

processo para proceder a INTIMAÇÃO da parte requerida, para no prazo 

de cinco dias, indicar as provas que pretende produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000593-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIFICO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO FOI TEMPESTIVO 

.IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000516-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA MARIA JOSE DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

marilei da silva (REU)
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PJE n. 1000516-24.2017.8.11.0002 IMPULSIONO o processo para 

proceder a INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para 

manifestar acerca do relatado na certidão de ID n. 31275490 de 

15/04/2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005078-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME COUTINHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005078-76.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: GUILHERME COUTINHO ALVES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por GUILHERME COUTINHO 

ALVES em desfavor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

Informa o devedor à Id. nº 22139491 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor à Id. nº 22205706 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará. 

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do 

credor, conforme requerido à Id. nº 22205706, devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001551-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO VENTURA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1001551-14.2020.8.11.0002 CERTIFICO que a contestação é 

tempestiva. Assim, IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO 

da parte requerente para, querendo, apresentar impugnação a 

contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378899 Nr: 25957-29.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LUIZ SANTANA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:

 Nesta data os autos foram encaminhados para o juiz para apreciação da 

petição que requer o levantamento dos valores depositados

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000167-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLE SUGIMOTO LEMES (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))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

11010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL 

DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000167-55.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): RAFAELLE SUGIMOTO LEMES REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da certidão 

do Id. 19230181, onde informa que não foi possível confeccionar o alvará, 

haja visa que o comprovante de pagamento refere-se a outro processo. 

Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo sem resposta, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Várzea Grande, 15 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004665-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ENSINO NOBEL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA SILVA GALDINO CARDIN OAB - PR13953 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCHIORI NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004665-29.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CENTRO DE ENSINO NOBEL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - 

ME REQUERIDO: JOSE MARCHIORI NETO Vistos etc. Recolhida a diligência 

do Oficial de Justiça, cumpra-se como deprecado. Às providências. 

Várzea Grande, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014176-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE DANHONI OAB - MT0017008A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(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 AINTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 15 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: 1004848-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA ALONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOREIRA CONVENIENCIA E BEBIDAS LTDA - ME (REQUERIDO)
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JOAO BOSCO PIRES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-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 AINTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 15 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: 1008759-83.2019.8.11.0002

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:

MOVELAINE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS PARA LOJAS EIRELI 

(REU)

ELAINE YARA KLAUS DE OLIVEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR AINTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008792-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GUMAR GALANTE (AUTOR(A))

RAFAEL SABADINE ALVES GALANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008792-10.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RAFAEL SABADINE ALVES GALANTE, FRANCISCO GUMAR 

GALANTE REU: RAPIDO TRANSPAULO LTDA Vistos etc. Intime-se a parte 

requerida para manifestar acerca do pedido de desistência do Id. 

18166014. Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado, com manifestação ou não, conclusos para as deliberações 

pertinentes. Cumpra-se. Várzea Grande, 15 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006293-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CARAMORI ALVES (REU)

ROSEMEIRE BENEDETTI ALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006293-53.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

REU: ROSEMEIRE BENEDETTI ALVES, JOSE CARLOS CARAMORI ALVES 

Vistos etc. Primeiramente, oficie-se ao Juízo Deprecado para que proceda 

a devolução da carta precatória, haja vista que já foi devidamente 

cumprida. À vista da contestação apresentada, certifique-se sua 

tempestividade, e intime-se a parte autora para querendo impugná-la. 

Prazo: 15 dias. Às providências. Várzea Grande, 15 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018578-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 15 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: 1011782-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1011782-37.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: PAULO DE TARSO OLIVEIRA SOUZA REQUERIDO: SAL 

ALUGUEL DE CARROS LTDA Vistos etc. Em virtude da declaração da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou como pandemia a 

proliferação da doença causada pelo coronavírus (Covid-19) e, ainda, da 

necessidade de evitar a transmissão entre servidores, magistrados, 

jurisdicionados e operadores do Direito, com respaldo na Portaria Conjunta 

nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a audiência designada no Id. 

26771616, e redesigno o ato para o dia 6 de agosto de 2020, às 14h40min. 

Intime-se o douto patrono da parte autora para se manifestar acerca do 

ARMP devolvido no Id. 28787824, requerendo o que entender de direito a 

fim de viabilizar a citação da parte requerida. Prazo: 10 dias. Com a 

informação nos autos, cumpra-se na forma posta. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 17 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO MENDONCA DE ALMEIDA OAB - SP101180 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MANFRINATE (REU)

ANDRE LUIZ MANFRINATE E SILVA (REU)

Magistrado(s):
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ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001063-64.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO REU: ROSANGELA 

MANFRINATE, ANDRE LUIZ MANFRINATE E SILVA Vistos etc. 

Considerando que restou prejudicada a audiência de conciliação, tendo em 

vista que não houve retorno dos ARMPs das cartas citação/intimação 

expedidas à parte requerida (Id. 11294083 e 11294199), redesigno 

audiência de conciliação para o dia 27 de agosto de 2020, às 17h00min. 

Expeça-se mandado para citação dos réus, observando que a diligência 

encontra-se acostada no Id. 20191014. Intimem-se e cumpra-se, nos 

exatos termos da decisão inicial. Várzea Grande, 15 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006714-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006714-77.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ROBERTO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO 

COSTA Vistos etc. Trata-se de ação de Liquidação de Sentença em que 

Roberto Pereira da Silva promove em desfavor de Ympactus Comercial 

S/A, Carlos Nataniel Wanzeler e Carlos Roberto Costa. No entanto, 

constata-se que o ARMP da Ympactus Comercial S/A não retornou, e os 

ARMPs dos outros dois requeridos não foram entregues pessoalmente, 

pois quem a recebeu foi pessoa diversa, Daniele Monteiro (Ids. 16395796 

e 16395340). Assim, da análise dos artigos 242 e 248, parágrafo primeiro, 

do CPC, se depreende o caráter personalíssimo do ato citatório da pessoa 

natural, pois a carta deve ser entregue pessoalmente ao citando que 

assinará pessoalmente o aviso de recebimento. E não há convalidação do 

ato citatório pelo mero fato de ter sido realizado, por aviso postal, em 

endereço correto do réu, mas na pessoa de terceiro, sem comprovação 

de poderes de representação. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. NULIDADE VERIFICADA DE OFÍCIO. 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. CITAÇÃO RECEBIDA POR 

TERCEIRO. NULIDADE DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso 

Cível, Nº 71008796583, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado 

em: 23-10-2019) (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008796583 RS, Relator: 

Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 23/10/2019, 

Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 

28/10/2019) RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DA CITAÇÃO. 

CARTA AR DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. NULIDADE DA 

CITAÇÃO E ATOS POSTERIORES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Expedida 

carta AR de citação que deveria ter sido entregue a SÉRGIO DA ROSA 

SILVA, porém recebida por SÉRGIO ROSA DA SILVA, que não é parte no 

processo, são nulos todos os atos proferidos desde a ciência do ato 

citatório. Assim, configurada a nulidade, diante do prejuízo causado ao 

demandado, considerado revel. Logo, é caso de desconstituição da 

sentença e renovação dos atos processuais, a partir do ato citatório 

realizado em nome de terceira pessoa que comprovadamente não é o réu. 

Contudo, a falta de citação é suprida pelo comparecimento da parte 

demandada nos autos, conforme dispõe o § 3º do art. 18 da Lei nº 

9.099/95, razão pela qual se considera citada a parte recorrente, devendo 

prosseguir o feito com a designação da audiência de conciliação, com a 

devida intimação das partes (parte autora e parte demandada), 

prosseguindo-se o feito até o julgamento final. RECURSO PROVIDO, PARA 

DESCONSTITUIR A SENTENÇA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007590722 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, 

Data de Julgamento: 21/11/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/11/2018) Assim, recebida a carta 

de citação por pessoa diversa dos requeridos Carlos Nataniel Wanzeler e 

Carlos Roberto Costa , como se vê do ARMP citados acima, não tiveram os 

requeridos ciência inequívoca da demanda, sendo, de rigor, o 

reconhecimento do vício de citação. Diante de todo o exposto, determino a 

renovação da citação de todos os requeridos. Intime-se e cumpra-se. 

Várzea Grande, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003765-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS PESCADORES E ARTESAOS DO PAI ANDRE E 

BONSUCESSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA AUGUSTA SILVA LAGARES OAB - MT22904/B (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES SERGIO SOUZA OAB - MT22809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE MAGALHAES (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003765-12.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): COOPERATIVA DOS PESCADORES E ARTESAOS DO PAI 

ANDRE E BONSUCESSO REU: JOSE MARCIO DE MAGALHAES Vistos etc. 

Cooperativa dos Pescadores e Artesanatos do Pai André e Bonsucesso 

propôs Ação Monitória em face de José Márcio de Magalhães, ambos 

qualificados na inicial, pelos fatos, fundamentos e documentos que 

acompanham a inicial. Alega, em síntese, que é credor do requerido na 

importância de R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta centavos), representados 

pelas duplicatas e romaneio de vendas. Requer a declaração da dívida por 

título executivo, com as condenações de estilo. Recebida a inicial (decisão 

do Id. 19759058), o réu fora citado, conforme comprovação do Id. 

22635126. Embora devidamente citada em 15.08.2019, tendo decorrido o 

prazo em 06.09.2019, deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentação de defesa. É o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Trata-se de demanda monitória em que o requerida não ofertou embargos 

monitórios, ensejando na decretação de sua revelia, art. 344 do CPC, e, 

via de consequência julgamento antecipado da lide, art. 355, II do CPC. Não 

cumprido o mandado e não oferecidos embargos, constitui-se, por força 

do art. 702, § 8º do CPC, título executivo judicial a pretensão da 

requerente. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe 

ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, incumbindo ao réu 

provar fatos modificativos, impeditivos, ou extintivos do direito do autor. O 

pressuposto da adequação do pedido monitório (condição da ação – 

interesse processual – adequação) é ter o possível credor prova escrita 

da obrigação sem eficácia de título executivo. No caso vertente, 

percebe-se que a autora escolheu o procedimento adequado à tutela de 

seus eventuais direitos. É que ela exibiu, com a inicial, prova escrita hábil a 

justificar a cobrança dos valores insertos na inicial, pelo menos em sede 

de ação monitória. E isto porque juntou aos autos duplicatas e romaneios 

de vendas referentes aos produtos adquiridos pelo requerido. Todos se 

revelam documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória e 

comprovam a verossimilhança das alegações trazidas na exordial. A 

autora alega que o demandado deixou de efetuar o pagamento pelos 

produtos recebidos. O ônus da prova do pagamento daquilo exigido 

incumbiria ao réu que, no caso vertente, foi citado e não apresentou 

defesa. Logo, não existe dúvida quanto à exigibilidade do principal. 

Destarte, impõe-se a procedência do pedido como medida de rigor. Diante 

do exposto, rejeito os embargos monitórios e, por conseguinte, JULGO 

PROCEDENTE a ação monitória, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em 

favor da autora no valor de R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta centavos), 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento dos 

títulos e juros moratórios a partir da citação. Em razão da sucumbência da 

parte requerida e com base no Princípio da Causalidade, condeno a parte 

demandada no pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 
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da condenação, observado o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, procedam as retificações 

necessárias, quanto a nominação da presente ação, fazendo constar 

Execução de Título Judicial. Deve o feito prosseguir na forma prevista no 

Livro II, Título II, do Código de Processo Civil. P. I e cumpra-se. Várzea 

Grande, 15 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001364-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001364-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

JULIANE DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Da 

detida análise dos autos verifico que o processo não se encontra apto 

para julgamento, havendo a necessidade de um esclarecimento. Isso 

porque, a parte autora alega não ter realizado os contratos de 

empréstimos com o requerido que foram descontados de sua folha de 

pagamento, porém fora juntado aos autos informações acerca de dois 

contratos de Crédito Direto ao Consumidor - CDC supostamente realizados 

pela requerente, conforme se observa do id. 19763527. Assim, da análise 

das alegações das partes e dos documentos juntados nos autos não 

restou claro se a autora recebeu ou não o valor relativo aos empréstimos 

descrito nos autos. Dessa forma, converto o julgamento em diligência e 

determino que o requerido informe nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, em qual conta bancária foi realizado a liberação dos valores relativos 

aos empréstimos descritos no id. 19763527. Com o aporte das 

informações, intimem-se a parte autora e em seguida venham-me os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002399-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002399-69.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

NELCY FERREIRA DA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos . Defiro o 

processamento da reconvenção, razão pela qual determino que a 

Secretaria promova as devidas anotações junto ao PJE. Fica a parte 

autora intimada, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 343, § 1º, do CPC). 

Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010434-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MASSAROLI ZORZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010434-47.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA REQUERIDO: ELIANE 

MASSAROLI ZORZI Vistos, etc. Intime-se a parte autora para no prazo de 

30 (trinta) dias recolher as custas judicias, sob pena de devolução da 

missiva, consoante arts. 388, parágrafo único e 390 da CNGC/MT. Na 

hipótese de não atendimento, devolva-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005157-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS REZENDE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO JOSE DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

Luciane da Silva Rodrigues (TERCEIRO INTERESSADO)

Rosilene Maria de Campos (TERCEIRO INTERESSADO)

Maria Rosa da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005157-89.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS REZENDE DA SILVA REU: OSVALDO JOSE DA SILVA 

Vistos. Compulsando os autos observo que a demanda foi extinta sem 

análise do mérito em virtude do pedido de desistência da parte autora, 

conforme se observa do teor da sentença proferida no id. 29710099. 

Dessa forma, indefiro o pedido de id. 30288167, tendo em vista que a 

referida sentença não pode ser modificada através de mero 

peticionamento. Por fim, certifique o trânsito em julgado da sentença e 

após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007076-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOARES PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007076-74.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

LEANDRO SOARES PEREIRA DA SILVA 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. Aportou aos autos petição da parte autora no id. 30902880, 

pugnando pelo cancelamento da audiência de conciliação designada no id. 

30598647, 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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014622-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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COLEGIO POLIEDRO SOCIEDADE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO GRECO OAB - SP119729 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEWERTON EDGAR CAPELASSI DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014622-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

COLEGIO POLIEDRO SOCIEDADE LTDA REQUERIDO: WEWERTON EDGAR 

CAPELASSI DE LIMA Vistos. Indefiro a citação por hora certa, por 

entender que não foram preenchidos os requisitos do artigo 252 do CPC, 

uma vez que a citação por hora certa está condicionada a suspeita de 

ocultação pelo oficial de justiça. Logo incumbe ao meirinho, suspeitando de 

ocultação, realizar a citação por hora certa. Ademais, não há nos autos 

qualquer informação de que a requerida esteja se ocultado com a intenção 

de frustrar o ato citatório, conforme se observa da certidão de id. 

28105145. Posto isso, determino seja renovado o ato, salientando ao Sr. 

Oficial de Justiça que havendo suspeita de ocultação dos requeridos 

acima nomeados deverá adotar as providências necessárias para o 

cumprimento do art. 252 do CPC. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011801-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE SOBRINHO (AUTOR(A))

LILIANE DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

SANDRA SOBRINHO (AUTOR(A))

LEODINA BASTOS DA SILVA (AUTOR(A))

ELIZABETE VIEGAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011801-43.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ADAO JOSE SOBRINHO, SANDRA SOBRINHO, LILIANE DIAS DE MOURA, 

ELIZABETE VIEGAS PEREIRA, LEODINA BASTOS DA SILVA REU: CAIXA 

SEGURADORA S/A Vistos. Compulsando os autos, verifico que a Caixa 

Econômica Federal peticionou nos autos e solicitou a sua remessa à 

Justiça Federal, pois possui interesse no objeto da lide (id. 30129296). 

Pois bem, a Súmula n.º 150, do colendo Superior Tribunal De Justiça 

dispõe que “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de 

interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas 

autarquias ou empresas públicas”, bem como a Súmula n.º 61, do extinto 

Tribunal Federal De Recursos que “para configurar a competência da 

Justiça Federal, é necessário que a União, entidade autárquica ou 

empresa pública federal, ao intervir como assistente, demonstre legítimo 

interesse jurídico no deslinde da demanda, não bastando a simples 

alegação de interesse na causa”. Ainda, nas ações em que se discute 

contrato de seguro de apólice pública garantida pelo Fundo de 

Compensação de Variações Salariais (Ramo 66), há interesse da Caixa 

Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo 

necessário. Posto isso, declino de minha competência para conhecer e 

prover a espécie e determino que sejam encaminhados os autos a uma 

das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal em Cuiabá-MT, nos 

termos da fundamentação supra. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003310-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

M. O. O. D. S. (REQUERENTE)

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:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO TEIXEIRA MARCELOS OAB - RJ136828 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003310-81.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

M. O. O. D. S., RAFAELLA DE ARAUJO OLIVEIRA REQUERIDO: PLURAL 

GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

judicial transitada em julgado. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda Matheus Otavyo 

Oliveira da Silva representado por Rafaella de Araújo Oliveira e no polo 

passivo Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Plural 

Administradora de Benefícios. Intimem-se os executados Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico e Plural Administradora de Benefícios, por 

meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo 

com o valor indicado no id. 30642144, 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. 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). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. No que diz respeito ao 

pedido de liberação do valor incontroverso depositado nos autos, ressalto 

que o valor deve ser liberado, porém não na forma postulada, mas sim em 

conta bancária de titularidade da genitora do menor. Isso porque, não há 

óbice à expedição de alvará para levantamento do valor pertencente ao 

autor diretamente para os seus genitores os quais cabem a administração 

dos bens dos filhos menores no exercício razoável do poder familiar. 

Dessa forma, defiro a expedição de alvará em favor do exequente para 

levantamento do valor depositado no id. 30025099 em conta bancária de 

titularidade de sua genitora Sra. Rafaella de Araújo Oliveira, a qual deverá 

informar o número da referida conta nos autos. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005795-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR SABINO DA SILVA (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:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005795-20.2019.8.11.0002. Vistos. Alair 

Sabino da Silva promove ação declaratória de inexistência de débito c/c 

restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização pro 

dano moral em face de Banco BMG S/A sustentando, em síntese, que 

realizou, ou acreditou ter realizado, contrato de empréstimo consignado 

com a parte requerida, sendo informada que o pagamento seria realizado 

em uma determinada quantidade de parcelas e com descontos mensais 

realizados diretamente de seu benefício. Alega que sem que houvesse 

qualquer solicitação, a requerida implantou um empréstimo de Reserva de 

Margem para Cartão de Crédito Consignado, passando a debitar todos os 

meses R$ 111,90 (cento e onze reais e noventa centavos), a título de 

RMC, os quais se dão de forma ilegal, tendo em vista que tal modalidade de 

empréstimo nunca foi solicitada ou sequer informada à parte requerente. 

Assim, aduz ter entrado em contato com a requerida para esclarecimento 

do ocorrido e só então foi informada que o empréstimo formalizado não se 

tratava de um empréstimo 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. Destarte, requer a declaração de 

inexistência da contratação de empréstimo consignado da RMC (cartão de 

crédito), suspender os descontos referentes à RMC e condenar a ré a 

restituição em dobro do valor cobrado nos últimos cinco anos. Ainda, 

requereu “na hipótese de comprovação de contratação do cartão de 

crédito consignado (RMC) seja declarada sua nulidade, caso formalizado 

em descompasso com a legislação específica ou que se enquadre nos 

casos estabelecidos no art. 51 e art. 39 do CDC”; alternativamente, 

requereu a readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito 

consignado para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos 

utilizados para amortizar o saldo devedor. Por fim, pugnou pela 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais, no importe de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). A inicial veio instruída com documentos. No 

id. 21211450 o pedido de tutela de urgência foi indeferido. Em seguida o 

requerido apresentou contestação acompanhada de documentos (ids. 

22481752 a 22481765), alegando que a autora tinha pleno conhecimento 

acerca da contratação de cartão de crédito consignado através do 

contrato firmado entre as partes, bem como afirma que houve a utilização 

do cartão de crédito pela parte autora. Esclarece que efetua o desconto 

mínimo da fatura e fica ao encargo do autor realizar o pagamento do 

restante da fatura, sendo que o não pagamento integral da fatura acarreta 

encargos financeiros. Ainda, ressalta que agiu no exercício regular de 

direito, motivo pelo qual inexiste o dever de indenizar o autor e a 

impossibilidade de declaração de nulidade do contrato. Ao final, impugna o 

pedido de repetição de indébito e salienta a impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, bem como requereu a improcedência dos pedidos 

formulados na inicial. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 

22526523). Em seguida a parte autora apresentou impugnação a 

contestação no id. 23334873. A parte requerida apresentou cópia do 

contrato firmado com a autora no id. 24236061, tendo sido determinada a 

intimação desta no id. 29333521, a qual quedou-se inerte. 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 a requerente que 

firmou contrato de empréstimo consignado com a requerida, contudo, foi 

surpreendida com a cobrança de “Reserva de Margem para Cartão de 

Crédito Consignado”, modalidade nunca solicitada pela autora, motivo 

porque requer a declaração de nulidade da operação de cartão de crédito 

consignado em sua folha de pagamento com a consequente restituição 

dos valores descontados indevidamente 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 que o contrato firmado com a autora dispõe sobre cartão de 

crédito consignado, sendo os descontos realizados no benefício 

previdenciário da autora decorrente da utilização do cartão de crédito 

consignado contratado pela autora com a instituição financeira por meio do 

Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e 

Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (id. 24236061). De tal 

forma, conquanto a autora tenha afirmado em sua inicial que não havia 

contratado cartão de crédito consignado com o requerido, não foi isto que 

restou apurado nos autos, pois o requerido apresentou Termo de Adesão 

Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto 

em Folha de Pagamento firmado entre as partes, ao qual a parte autora, 

apesar de intimada, nada opôs. Outrossim, é de fácil percepção que a 

assinatura exarada no Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado 

Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (id. 

24236061) possui uma similitude extrema com as assinaturas exaradas 

pela requerente na Procuração e documentos apresentados com a inicial 

(id. 21090512). 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 oportunizado 

a produção de provas a requerente nada manifestou. Portanto, havendo 

provas concretas de que a autora, livremente, efetuou a contratação de 

cartão de crédito consignado razão não há para declarar inexistente o 

negócio jurídico e, tampouco, nulo, tal qual pretendido na exordial. 

Sobremais, a autora requereu “alternativamente seja realizada a 

readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado 

(RMC) para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de 

RMC utilizados para amortizar o saldo devedor”. Com efeito, não há 

demonstração de irregularidade na realização do contrato pela autora, o 

qual está devidamente assinado, contando com título e cláusulas de fácil 

visualização e entendimento de que se trata de termo de adesão à cartão 

de crédito consignado, conforme se infere do id. 24236061. Portanto, 

configurada a vontade de ambas as partes para a substancialização do 

negócio jurídico, bem como a legalidade dos documentos utilizados para 

tanto, não há que se falar em anulabilidade ou ainda conversão/alteração 

do tipo contratado pelo juízo, apenas pela irresignação da autora. A 

propósito, confira-se entendimento jurisprudencial nesse diapasão em 

casos análogos aos dos autos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO 

DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. TRASMISSÃO DE 

BEM DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. - Para a anulabilidade de 

negócio jurídico, exige-se a presença de vícios do ato jurídico, como o 

erro, dolo, coação, simulação ou fraude, com provas concludentes, 

porquanto não há que se falar em presunção. - A simulação é vício do 

negócio jurídico que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, 

que em conluio visam enganar terceiros. - Não demonstrado qualquer das 

hipóteses acima transcritas, incabível a anulação do negócio jurídico, pelo 

que a confirmação da sentença de improcedência é medida que se impõe. 

- Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-AM - APL: 

03170218120078040001 AM 0317021-81.2007.8.04.0001, Relator: 

Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 09/12/2013, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2013). “EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO 

DE SUPOSTA VANTAGEM NA RENEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO. 

DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO MINIMAMENTE PELO 

AUTOR. MERAS ALEGAÇÕES. NEGÓCIO EXISTENTE, VÁLIDO E EFICAZ. 

REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA 

MANTIDA NA FORMA DO ART. 46 DA LJE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 

(TJ-PR - RI: 000260473201481601780 PR 0002604-73.2014.8.16.0178/0 

(Acórdão), Relator: Daniel Tempski Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 

27/03/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/03/2015). Assim, 

ausentes os pressupostos que informam a espécie, não vejo como 

conceder a súplica da autora, eis que desprovida de fundamentos. Da 

litigância de má-fé Diante de tudo que fora exposto, restou evidente que a 

requerente se utilizou de má-fé processual, uma vez que afirmou não ter 

realizado a contratação de cartão de crédito consignado, quando na 
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verdade tinha pleno conhecimento do termo de adesão contratado, bem 

como da dívida pendente em virtude da utilização do cartão de crédito 

cujas faturas referentes aos serviços não foram adimplidas em sua 

totalidade, dando ensejo aos descontos mínimos em seu benefício 

previdenciário. 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, mantida 

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 pela autora e em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Ainda, condeno a 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, 

determino sejam os autos remetidos ao arquivo. Publique-se e Intimem-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003194-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILMA DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003194-41.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

JUCILMA DE ARRUDA E SILVA REU: VIVO S.A. Vistos. Jucilama de Arruda 

e Silva promove ação declaratória de inexistência de débito c/c pedidos de 

indenização por danos morais em face de Vivo S/A, sustentando, em 

síntese, que ao tentar efetuar compras no comércio local, teve o seu 

pedido negado, em razão de seu nome constar nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no importe de R$ 

66,67 (sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) sob o contrato 

de n° 2138217823. Sustenta que desconhece o valor cobrado e alega que 

a restrição é totalmente indevida, pois “afirma não se lembrar em ter 

contratado serviços da requerida”, ainda aduz não ter sido notificada 

previamente da referida inclusão, razão pela qual requer a concessão de 

tutela de evidência para a exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito e a 

condenação da requerida a indenização por danos morais. Com a inicial 

vieram documentos. Determinada a emenda da inicial, a parte autora se 

manifestou no Id. 19574244. Na decisão de id. 19679366 o pedido de tutela 

de evidencia foi indeferido Audiência de conciliação restou prejudicada em 

virtude da ausência da parte autora (id. 21149607). A requerida 

apresentou contestação (Id. 21149607), na qual a requerida alegou 

preliminarmente a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a 

ausência de documento indispensável para a propositura da demanda. No 

mérito aduz que a requerente habilitou uma linha telefônica em seu nome 

de número 65-99611-2938, conta nº 2138217823, porém em virtude da 

ausência de pagamento originou-se o débito questionado nos autos. Alega 

que em virtude de inadimplência no pagamento das faturas pela parte 

autora realizou a inscrição do seu nome no banco de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito agindo no exercício regular do direito. Afirma 

inexistir dano moral na cobrança, pois esta é devida por conta da 

ausência de contraprestação pelo serviço disponibilizado. Ainda, alega 

que caso ocorra uma eventual condenação, a indenização deve ser 

fixada no valor correspondente ao débito discutido nos autos. Por fim, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e aplicação da pena por 

litigância de má-fé e formulou pedido contraposto requerendo a 

condenação da requerente ao pagamento do débito questionado. A parte 

autora apesar de ter sido devidamente intimada não apresentou 

impugnação à contestação As partes foram intimadas para manifestarem 

a respeito das provas que ainda pretendiam produzir, porém 

permaneceram inertes. 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. Da multa audiência Inicialmente, considerando que a parte 

autora faltou injustificadamente à audiência de conciliação, tem-se por 

configurado ato atentatório à dignidade da justiça. Por conseguinte, e com 

fundamento no artigo 334, § 8º, do CPC, aplico à referida parte multa de 

2% (dois por cento) sobre o valor da causa. O valor da multa consiste em 

crédito em favor do Estado. Sobre a multa incidem correção monetária pela 

Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios a partir desta data. 

Assinalo à parte multada o prazo de 10 (dez) dias para que comprove o 

depósito judicial da multa. Feita a comprovação, comunique-se ao Estado 

para que adote as providências necessárias para levantamento da 

quantia. Em que caso de inércia da autora em efetuar o pagamento da 

multa comunique-se ao Estado para que adote as medidas cabíveis para a 

cobrança do crédito. Do pedido contraposto Em relação ao pedido 

contraposto, uma vez estabelecido o rito comum/ordinário para o 

processamento da presente demanda, tenho que a requerida utilizou-se 

de meio inadequado a fim de resguardar o seu pretenso direito, a teor do 

disposto no artigo 343 e seguintes do CPC, razão pela qual entendo que 

resta prejudicado o pronunciamento judicial acerca de tal pretensão. Da 

inversão do ônus da prova Alega a parte requerida a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, sob o argumento de que a parte autora utilizou 

os serviços prestados pela requerida, porém deixou de pagá-lo, razão 

pela qual não há que se falar em desconhecimento técnico e informativo 

do serviço prestado a justificar a inversão do ônus da prova. Pois bem, 

malgrado o teor dos fundamentos levantados pela parte requerida, não 

vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico que possa 

alterar a convicção anteriormente formada na decisão de id. 19679366, 

que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor. Isso porque, 

conforme já mencionado o autor alega desconhecer a origem do débito 

negativo, sendo certo que a validade ou não do débito é matéria afeta ao 

mérito da causa e com ele será analisada. Ademais, a requerida não 

utilizou em momento oportuno qualquer recurso em face da decisão que 

deferiu a inversão do ônus da prova, razão pela qual mantenho a decisão 

inicial pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Da ausência de 

documento indispensável para a propositura da demanda Alega a parte 

requerida que ocorreu um vicio processual, uma vez que a parte autora 

não instrui a inicial com comprovante de residência em seu nome, bem 

como afirma que o autor deixou de juntar nos autos consulta realizada 

junto ao órgão de proteção ao crédito, motivo pelo qual deve o autor ser 

intimado para apresentar comprovante de endereço em seu nome e 

consulta extraída no balcão dos órgãos de proteção ao crédito, pois o 

documento apresentado não possui legitimidade as informações ali 

descritas. O pedido para intimação do requerente para apresentar extrato 

emitido pelo SPC, SERASA ou CDL local não é medida que se impõe. Isso 

porque, a própria requerida em sua contestação reconhece a existência 

do débito e a negativação deste, razão pela qual não há qualquer dúvida 

acerca da veracidade das informações lançadas no documento de Id. 

19230613. Assim, afasto a presente preliminar. Do mérito A ação foi 
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ajuizada com base em inscrição do nome do requerente no rol de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida em 

razão do débito no importe de R$ 66,67 (sessenta e seis reais e sessenta 

e sete centavos) sob o contrato de n° 2138217823, que supostamente se 

encontrava em nome da autora. Analisando os autos, verifico que a razão 

está com a requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a 

existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito 

cobrado. Isso porque, instaurado o contraditório com a citação da 

requerida, ela descurou de trazer aos autos o suposto contrato celebrado 

entre as partes, bem como deixou de comprovar a relação sub judice. 

Outrossim, as telas supostamente retiradas do sistema operacional da 

requerida (id. 21149607 – páginas 06/07) não comprovam a existência de 

liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente. A esse 

propósito: INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 6º INC. VIII DO 

CDC). Reclamada que não apresentou qualquer documento assinado pela 

reclamante, nem cópia da gravação das ligações que pudessem 

demonstrar sua anuência na contratação dos serviços cobrados. Além 

disso, também não demonstrou a licitude da tarifa na fatura da reclamante. 

Ressalte-se que as telas de computador anexadas ao processo não 

servem como prova, podendo ser alteradas unilateralmente, ao talante da 

companhia (...). (TJ-PR - RI: 000037061201281601550 PR 

0000370-61.2012.8.16.0155/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 10/02/2015, 1Âª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 20/02/2015). Ora, a requerida não trouxe qualquer documento 

que pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ela alegados, ônus 

que lhe incumbia, já que descabe ao autor fazer prova negativa. Portanto, 

sem a prova dos fatos, as alegações do requerido se tornam frágeis e 

inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso 

II, do 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 a ré têm o 

ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas 

verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Portanto, havendo provas de que a 

autora não se beneficiou com os serviços prestados pelo requerido a 

dívida perde o seu caráter de exigibilidade, uma vez que indevida. Diante 

disso, é de ser declarada a inexistência do débito, no importe de de R$ 

66,67 (sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) sob o contrato 

de n° 2138217823, excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia. No 

que tange aos danos morais, tal pedido está consubstanciado na 

negativação do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – da parte autora no 

rol de devedores em virtude de débito inexistente. Das provas coligidas, 

verifico a existência de outras anotações pré-existentes à negativação 

aqui questionada em nome da parte autora relativo aos débitos de R$ 

104,80 (cento e quatro reais e oitenta) em 05/04/2015 incluído pela 

empresa Portocred e o débito de R$ 260,86 (duzentos e sessenta reais e 

oitenta e seis centavos) negativado em 16/05/2015 pelo Banco Losango 

S/A, conforme se observa do extrato juntado pela requerente no id. 

19230613. Dessa forma, a guisa deste cenário, entendo que a situação 

aqui tratada não é capaz de gerar danos efetivos à imagem da parte 

autora que, como dito, possuía outras anotações registrada no SCPC e, 

portanto, insuscetível de ser moralmente indenizada. A propósito do tema, 

vale a pena destacar o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - SERASA - MANUTENÇÃO INDEVIDA - 

PERMANÊNCIA NO CADASTRO ORIUNDA DE OUTROS DÉBITOS ALÉM 

DOS JÁ QUITADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA. Não caracteriza dano moral 

a manutenção indevida no cadastro da Serasa daquele que já figurava no 

referido rol por outras questões de inadimplência. RECURSO PROVIDO". 

(Apelação Cível n. 00.008727-0, de Piçarras, Relator: Des. Mazoni 

Ferreira.) Como último argumento, imperioso registrar que o colendo 

Superior Tribunal de Justiça pôs fim a discussão que permeava os danos 

morais em questões similares a esta, ao uniformizar entendimento que era 

discrepante entre a segunda e quarta câmaras, de modo que passou a 

entender, assim como este Juízo, que outras anotações negativas no rol 

de devedores em nome do postulante afasta o sobredito pedido 

indenizatório. Confira: “Importante assinalar que consta do v. acórdão o 

substrato fático em que constatada a irregularidade, afirmada a ausência 

de comunicação. Partindo dessa premissa, a negativação no banco de 

dados deve ser comunicada à inscrita, o que não ocorreu. Contudo, o que 

impressiona é que o autor não questionou a existência das dívidas, 

conforme assevera o acórdão. Senão bastasse, o acórdão recorrido 

reconhece a existência de outras anotações, algumas com notificações 

prévia, e outras sem, objeto do pedido (fls. 88v/89), litteris: "A declaração 

da folha 07, datada de 21/09/2006, dá conta de que o autor tem seu nome 

inscrito no SERASA pelos seguinte motivos ou dívidas: - registro de 15 

(quinze) cheques emitidos sem provisão de fundos junto ao Banco do 

Brasil S/A; - 01 (uma) pendência financeira com a Brasil Telecom, datada 

de 09/09/2003, no valor de R$ 558,41; - registro de 04 (quatro) protestos 

no Cartório de Sarandi; Pois bem. Neste contexto, muito embora não tenha 

a ré comprovado a comunicação do autor previamente à inscrição em 

algumas anotações, entendo que é inaceitável aceitar que tenha havido 

surpresa, pela parte autora, diante do extenso histórico referente a sua 

pessoa constante naquele banco de dados. Propositadamente repetindo, a 

parte autora possui, somados os cadastros, 20 (vinte) anotações em seu 

nome. Diante disso, tenho que não é possível falar em surpresa pelo 

cadastramento". (RECURSO ESPECIAL Nº 1.031.991 - RS 

(2008/0031020-0) Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos 

iniciais apenas para declarar a inexistência do débito de R$ 66,67 

(sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) sob o contrato de n° 

2138217823, aqui questionado, de Jucilma de Arruda e Silva para com a 

requerida Vivo S/A, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento 

“pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes 

no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza da ação, o 

tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade 

dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86). Transitado em julgado, 

aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) 

dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os 

autos remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002107-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(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))

Outros Interessados:

Michel (TERCEIRO INTERESSADO)

Cesar (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002107-50.2019.8.11.0002. Vistos, Hilda 

Maria dos Santos, promove a presente Ação ordinária de indenização por 

danos morais em desfavor de Banco do Brasil S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos, narrando que é correntista do banco requerido, 

tendo se dirigido à agência n. 2764-2 no dia 30/10/2018, ocasião em que 

sofreu constrangimento praticado por prepostos do réu. Isso porque, 

afirma ser portadora de necessidades especiais em razão de problemas 

de saúde, de modo que necessitou usar o banheiro da instituição 

requerida, porém tanto o atendente César quanto o gerente Michel 

negaram a utilização do sanitário, de forma que a autora acabou por urinar 

nas suas roupas dentro do estabelecimento bancário, sendo motivo de 

risadas e deboche das pessoas que estavam no local. Dessa forma, 

requereu que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização 

pelos danos morais sofridos pela autora no importe de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Juntou documentos de ids. 18474183 a 18474513. A requerida 

apresentou contestação no id. 20638238, na qual arguiu preliminar de 
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ausência de interesse de agir e inépcia da petição inicial e, no mérito, 

alegou que a autora chegou à agencia antes do horário do expediente, 

quando há acesso apenas aos terminais de autoatendimento, razão pela 

qual foi orientada pelo segurança à se dirigir ao estabelecimento ao lado, 

onde havia banheiro disponível. Ressaltou que não foi apresentado pela 

autora qualquer indício de prova acerca dos fatos narrados na exordial, 

não havendo, portanto, ato ilícito imputado ao requerido. Prossegue 

alegando a inexistência de dano moral, requerendo ao final pela 

improcedência do pedido formulado pela autora. Em seguida, a parte 

autora impugnou a contestação no id. 20799093. Audiência de conciliação 

realizada conforme termo de id. 21536496. No id. 21130501 a parte autora 

pugnou pela produção de prova oral. O feito foi saneado conforme 

decisão de id. 26231726, ocasião em que foram afastadas as preliminares 

e designada audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução 

e julgamento ocorreu conforme termo de id. 29386619, tendo a parte 

autora desistido da oitiva das testemunhas por ela arroladas. Após, os 

autos permaneceram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de ação ordinária de indenização por danos morais proposta por 

Hilda Maria dos Santos em desfavor de Banco do Brasil S/A, objetivando a 

condenação da requerida ao pagamento de quantia em dinheiro, a título de 

reparação de danos morais, sob o argumento de que foi exposta a 

situação vexatória em uma agência da parte requerida, uma vez que foi 

impedida de usar o banheiro do local, o que a levou a urinar em sua roupa 

por sofrer de incontinência urinária. Pois bem, da análise de todo o 

conteúdo probatório, verifico que não ficou comprovada a prática de 

qualquer conduta ilícita praticada pela parte requerida. Isto porque 

incumbia a requerente comprovar os danos sofridos e o nexo de 

causalidade com a conduta do requerido, ao passo que incumbia a este 

demonstrar a inexistência de nexo de causalidade ou outro fato impeditivo 

do direito alegado. No objetivo de comprovar o alegado a autora limitou-se 

a juntar aos autos exames médicos, prontuários e receitas médicas, além 

de um boletim de ocorrência contendo a sua versão dos fatos (ids. 

18474183 a 18474513), documentos que por si só não são capazes de 

comprovar com robustez que a autora tenha sofrido os fatos alegados na 

exordial. Ora, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o 

sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o 

réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem 

consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart 

e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 

373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Deste modo, considerando que a 

distribuição do ônus da prova definida no Código de Processo Civil (CPC – 

inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito”, entendo que a configuração dos danos 

morais não ficaram comprovados no presente caso. Se não bastasse, 

oportunizada a produção de prova oral nos autos a fim de que a autora 

comprovasse suas alegações, esta desistiu da oitiva das testemunhas, 

conforme termo de id. 29386619. Apesar de haver presunção relativa de 

veracidade dos fatos alegados pela parte 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 

relegadas ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que tenha 

sido exposta à situação vexatória em uma das agências do requerido. 

Portanto, sem a prova dos fatos as alegações se tornam frágeis e 

inconsistentes, desautorizando a reparação pretendida, tendo em vista 

que a requerente desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 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 parte 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. 

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. 

Transitada em julgado, arquive-se. P.I.C. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo:  1004732-91.2018.8.11.0002 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES 

RECONVINTE: CLARO S.A. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CLARO S.A. 

RECONVINDO: VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES Vistos, Valdilene 

Maria de Almeida propôs a presente ação declaratória de inexistência de 

débito c/c pedidos de indenização por danos morais em face de Claro S/A, 

sustentando, em síntese, que tomou conhecimento que seu nome consta 

nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de um 

suposto débito no importe de R$ 1.220,41 (mil duzentos e vinte reais e 

quarenta e um centavos)referente ao contrato de nº 

00000000000103682512. Aduz que não se recorda de ter contratado os 

serviços do requerido, razão pela qual a cobrança e restrição de crédito 

são indevidas. Assim, pugna para que seja declarada a inexistência do 

débito e a condenação da requerida a indenização por danos morais no 

importe de R$ 39.114,00 (trinta e nove mil cento e quatorze reais). Com a 

inicial vieram documentos. Na decisão de id. 13647557 o pedido de liminar 

foi deferido. A audiência de conciliação restou inexitosa (id. 14905380). A 

requerida apresentou contestação no id. 15039503 acompanhada dos 

documentos de ids. 15039512 s 15039533, alegando preliminarmente a 

ausência de comprovante de endereço em nome da requerente. No mérito, 

alega que a requerente contratou o Plano Claro Pós 7GB+500 para as 

linhas telefônicas nº 65 – 992469980, 65 – 99226-9271, 65 99201-4660 e 

65 – 99289-4910, através do contrato nº 110368512, habilitada em 

24/02/2017. Afirma que em virtude da inadimplência das faturas realizou a 

negativação do nome da autora agindo no exercício regular de direito, bem 

como ressaltou a existência de outra negativação pré-existente a 

questionada nos autos. Ainda, na mesma oportunidade a requerida propôs 

reconvenção requerendo a condenação do requerente ao pagamento do 

débito inadimplido no valor de R$ 1.649,67 (mil seiscentos e quarenta e 

nove reais e sessenta e sete centavos). A parte autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 15104196. Em seguida as partes foram 

intimadas para manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam 

produzir, porém apenas a requerida manifestou pelo julgamento 

antecipado da lide no id. 17026037. Na decisão de id. 20162166 foi 

determinado ao requerido que realizasse o recolhimento das custas 

judiciais relativa a distribuição da reconvenção, sendo devidamente 

cumprida pelo requerido no id. 20475471. No id. 20566117 a reconvenção 

foi recebida e determinada a intimação do requerente para apresentar 

reposta, porém este permaneceu inerte (id. 30775356). Após, os 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. Ausência de comprovante 

de endereço em nome da autora No tocante a alegação veiculada pela 

requerida, de que falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, tendo em vista que o comprovante de 

endereço carreado esta em nome de terceiros, observo que a petição 

inicial está material e formalmente constituída não infringindo nenhuma das 

regras expostas, sendo certo que o comprovante juntado no id. 13589782 

constitui-se em documento hábil à propositura da ação, não consistindo 

em impeditivo para o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de 

residência não é documento indispensável à propositura da ação, razão 
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pela qual entendo ser desnecessária a juntada de comprovante de 

residência em nome da autora. Assim, rejeito a indigitada preliminar. Da lide 

principal Do mérito A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome da 

requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito 

pela requerida no importe no valor de R$ 1.220,41 (mil duzentos e vinte 

reais e quarenta e um centavos) referente ao contrato de nº 

00000000000103682512. A requerente afirma em sua inicial que “não se 

lembrar em ter contratado os serviços da requerida, desta forma 

desconhece em ter algum debito com a requerida, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevida” (sic), razão pela 

qual requereu a declaração de inexistência de débito e condenação da 

requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais. Pois bem, 

analisando os autos, verifico que a improcedência dos pedidos realizados 

na inicial é medida que se impõe. Isso porque logrou êxito a requerida em 

demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as partes 

decorrente do Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos de 

Serviços Pós- Pagos –SMP juntado no id. 15039512, bem como as faturas 

juntadas nos ids. 15039533, 15039544 e 15039549, as quais geraram a 

inscrição do nome da parte autora no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito em razão da sua inadimplência. De tal forma, 

conquanto a autora tenha afirmado em sua inicial que desconhecia a 

origem do débito, não foi isto que restou apurado nos autos, pois a 

requerida apresentou o Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos 

de Serviços Pós- Pagos –SMP firmado entre as partes, sendo que a 

autora sequer impugnou o referido termo e as faturas apresentadas pela 

requerida. Outrossim, é de fácil percepção que a assinatura exarada no 

Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos de Serviços Pós- Pagos 

–SMP juntado no id. 15039512 possui uma similitude extrema com a 

assinatura exarada pela requerente em sua Carteira de Identidade (id. 

13589782), na Procuração (id. 13589790) e Declaração de 

Hipossuficiência (id. 13589790). 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.” (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 oportunizado a 

produção de provas a parte requerente nada manifestou, ou seja, sequer 

pugnou pela realização de uma perícia grafotécnica para dirimir eventuais 

dúvidas quanto a assinatura exarada no Termo de Adesão de Pessoa 

Física para Planos de Serviços Pós- Pagos –SMP, aliado ao fato de que a 

autora não impugnou o referido contrato. Portanto, por ausência de prova 

contundente acerca da falsidade da assinatura lançada no Termo de 

Adesão de Pessoa Física para Planos de Serviços Pós- Pagos – SMP, há 

que se concluir que não houve conduta ilícita por parte da requerida que 

pudesse dar origem a um dano (moral/material) indenizável. Assim, 

diferentemente do que constou na petição inicial, a dívida está lastreada 

em negócio jurídico que contou com a participação da autora, que daquele 

ficou inadimplente. Da litigância de má-fé Diante de tudo que fora exposto, 

restou evidente que a requerente se utilizou de má-fé processual, uma 

vez que afirmou que não se recordava de ter realizado qualquer 

contratação com o requerido que justificasse o débito questionado, 

quando na verdade tinha pleno conhecimento da existência dó debito 

referente a utilização dos serviços de telefonia contrato através do plano 

pós-pago junto a empresa requerida. 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 a 

requerente deve ser condenada em litigância de má-fé processual, nos 

termos do art. 81 do CPC. Da lide secundária -Reconvenção Pretende a 

reconvinte/requerida que seja a reconvinda/requerente condenado ao 

pagamento da quantia de R$ 1.649,67 (mil seiscentos e quarenta e nove 

reais e sessenta e sete centavos) referente ao débito existente relativo a 

utilização da linha telefônica registrada em nome da autora. Com efeito, os 

argumentos acima alinhavados são suficientes para acolher o pedido 

reconvencional, isso porque o negócio jurídico que deu origem ao débito 

foi reconhecido válido, portanto, tenho como devidamente constituída a 

obrigação pecuniária aqui pretendida, não havendo nos autos qualquer 

fato impeditivo, modificativo ou restritivo do direito postulado pela 

reconvinte. Ademais, devidamente intimado a parte requerente sequer 

questionou o valor apontado pela requerida relativo a utilização da linha 

telefônica ou impugnou as faturas juntadas pela reconvinda/requerida nos 

ids. 15039533, 15039544 e 15039549. Deste modo, e sem maiores 

rodeios, a reconvinda deve ser condenada ao pagamento da quantia R$ 

1.649,67 (mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete 

centavos), que deverá ser atualizado na forma determinada no próximo 

tópico. Pondero que os juros de mora deverão ser cobrados a partir da 

citação válida, no importe de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do 

art. 406, do Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e correção monetária deve incidir pelo INPC, com o termo da 

contagem a partir da data do vencimento de cada fatura. Do dispositivo 

Posto isto, proferindo julgamento conjunto na forma disciplinada pelo art. 

318 do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos 

formulados na inicial (lide principal) e em consequência, resolvo o mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC. Ainda, por consequência, revogo a liminar 

deferida nos autos no id. 13647557, bem como determino seja oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito a fim de procedam novamente com a 

inscrição do nome da parte autora naqueles órgãos em relação ao débito 

de R$ 1.220,41 (um mil duzentos e vinte reais e quarenta e um centavos) 

sob o contrato de n° 00000000000103682512, devendo ser encaminhada 

cópia desta sentença junto com ofício a ser expedido. Ainda, CONDENO o 

requerente nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 

8% (oito 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. 

Outrossim, julgo procedente o pedido contido na reconvenção para o fim 

de condenar o reconvindo/requerente ao pagamento da quantia de R$ 

1.649,67 (mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete 

centavos), que deverá ser atualizada de acordo com a fundamentação 

supra. Em consequência, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Condeno ainda o reconvindo/requerente, a 

título de sucumbência, ao pagamento das despesas e custas processuais, 

bem como honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação devidamente atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa em 

virtude de ser beneficiário da justiça gratuita. Transitado em julgado, 

determino sejam os autos remetidos ao arquivo, mediante as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpram-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006525-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (RECONVINTE)

MAELMA ALVES MOTA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES OAB - MT0013975A-O 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

MAELMA ALVES MOTA ROCHA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES OAB - MT0013975A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006525-02.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MAELMA ALVES MOTA ROCHA RECONVINTE: CLARO S.A. REU: CLARO 

S.A. RECONVINDO: MAELMA ALVES MOTA ROCHA Vistos, Maelma Alvez 

Mota Rocha propôs a presente ação declaratória de inexistência de débito 

c/c pedidos de indenização por danos morais em face de Claro S/A, 

sustentando, em síntese, que tomou conhecimento que seu nome consta 

nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de um 

suposto débito no importe de e R$ 362,65 (trezentos e sessenta e dois 

reais e sessenta e cinco centavos) proveniente do contrato nº 

00000000000783000484. Aduz que nunca celebrou contrato, não adquiriu 

produtos ou serviços da requerida e não possui absolutamente qualquer 

vínculo com a empresa que possa justificar a negativação lançada em seu 

nome. Assim, pugna para que seja declarada a inexistência do débito e a 

condenação da requerida a indenização por danos morais no importe de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial vieram documentos. A requerida 

apresentou contestação no id. 13117258 acompanhada dos documentos 

de ids. 13117271 a 13117284, alegando preliminarmente a ausência de 

comprovante de endereço em nome da requerente. No mérito, alega que a 

requerente habilitou a linha telefônica número 65 – 9262- 1550 em seu 

nome de na modalidade pós-paga com plano de internet Banda Larga 3G, 

vinculado a conta nº 783000484 em 02/01/2009. Afirma que durante a 

utilização do plano a requerente realizou diversas alterações em seu 

contrato como migração de plano e troca de aparelho, porém a linha foi 

cancelada em virtude da inadimplência, razão pela qual realizou a 

negativação do nome da autora agindo no exercício regular de direito, bem 

como ressaltou a existência de outras negativações existentes em nome 

da autora, fato este que deve ser considerado em uma eventual 

condenação. Ainda, na mesma oportunidade requereu a aplicação da 

pena por litigância de má-fé e propôs reconvenção requerendo a 

condenação do requerente ao pagamento do débito inadimplido no valor e 

R$ 367,14 (trezentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos). A 

audiência de conciliação restou inexitosa (id. 15294080). A parte autora 

apesar de ter sido devidamente intimada não apresentou impugnação à 

contestação. Em seguida as partes foram intimadas para manifestarem 

acerca das provas que ainda pretendiam produzir, porém apenas a 

requerida manifestou no id. 19479520. Na decisão de id. 23213096 foi 

determinado ao requerido que realizasse o recolhimento das custas 

judiciais relativa a distribuição da reconvenção, sendo devidamente 

cumprida pelo requerido no id. 24459038. No id. 24701768 a reconvenção 

foi recebida e determinada a intimação do requerente para apresentar 

reposta, porém este permaneceu inerte (id. 30776169). Após, os 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. Da inépcia da inicial Alega 

a requerida que a petição inicial é inepta, uma vez que não foi instruída 

com comprovante de endereço em nome da própria autora, documento 

este indispensável à propositura da ação. Desde logo, vejo que a 

preliminar não prospera, uma vez que o Código de Processo Civil fixou no 

§ 1º, do artigo 330, os motivos que tornam a petição inicial inepta, quais 

sejam: falta de pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e a existência 

de pedidos incompatíveis entre si. Nesse caminho, a análise do processo 

revela que a petição inicial está material e formalmente constituída não 

infringindo nenhuma das regras expostas, tanto que possibilitou a 

realização da defesa do requerido sem maiores empecilhos. Outrossim, o 

comprovante de residência não constituiu documento indispensável à 

propositura de ação declaratória de débito. Deste modo, considerando ser 

desnecessária a juntada de comprovante de residência em nome da 

autora, rejeito a indigitada preliminar. Da lide principal Do mérito A ação foi 

ajuizada com base em inscrição do nome da requerente no rol de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida no 

importe no valor de R$ 362,65 (trezentos e sessenta e dois reais e 

sessenta e cinco centavos) proveniente do contrato nº 

00000000000783000484. A requerente afirma em sua inicial que “nunca 

entabulou qualquer contrato, não adquiriu produtos, não solicitou serviços, 

isto é, não possui absolutamente nenhum vínculo com a empresa ré, que 

possa justificar a restrição de crédito decorrente da inserção dos seus 

dados em cadastro de inadimplentes” (sic), razão pela qual requereu a 

declaração de inexistência de débito e condenação da requerida ao 

pagamento de uma indenização por danos morais. Pois bem, analisando os 

autos, verifico que a improcedência dos pedidos realizados na inicial é 

medida que se impõe. Isso porque logrou êxito a requerida em demonstrar 

a existência de relação jurídica havida entre as partes decorrente do 

Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos de Serviços Pós Pagos, 

Termo de Adesão de Pessoa Física Para Planos de Serviços Pós – Pagos 

– SMP referente à migração de plano e Termo de Adesão de Pessoa Física 

para Planos Pós Pagos de Acesso à Internet relativo à troca de aparelho 

celular, Condições Comerciais para Concessão de Benefícios – Acesso 

Internet e Termo de Ciência e Anuência juntados nos ids. 13117271, 

13117277, 13117284, 1315849, 13151852 e 13151852. Ainda, juntou aos 

autos as faturas de ids. 1315865 e 13151872, as quais geraram a dívida 

que foi levada a inscrição do nome da parte autora no banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito em razão da sua inadimplência. De tal 

forma, conquanto a autora tenha afirmado em sua inicial que desconhecia 

a origem do débito e que não possuía qualquer relação jurídica com a 

empresa requerida, não foi isto que restou apurado nos autos, pois a 

requerida apresentou o Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos 

de Serviços Pós Pagos, Termo de Adesão de Pessoa Física Para Planos 

de Serviços Pós – Pagos – SMP referente à migração de plano e Termo de 

Adesão de Pessoa Física para Planos Pós Pagos de Acesso à Internet 

relativo à troca de aparelho celular, Condições Comerciais para 

Concessão de Benefícios – Acesso Internet e Termo de Ciência e 

Anuência firmado entre as partes, sendo que a autora sequer impugnou 

os referidos dcumentos e as faturas apresentadas pela requerida. 

Outrossim, é de fácil percepção que as assinaturas exaradas nos Termo 

de Adesão de Pessoa Física para Planos de Serviços Pós Pagos, Termo 

de Adesão de Pessoa Física Para Planos de Serviços Pós – Pagos – SMP 

referente à migração de plano e Termo de Adesão de Pessoa Física para 

Planos Pós Pagos de Acesso à Internet relativo à troca de aparelho 

celular, Condições Comerciais para Concessão de Benefícios – Acesso 

Internet e Termo de Ciência e Anuência juntados nos 13117271, 

13117277, 13117284, 1315849, 13151852 e 13151852 possuem uma 

similitude extrema com a assinatura exarada pela requerente em sua 

Carteira de Identidade (id. 9586890), na Procuração (id. 9586831) e 

Declaração de Hipossuficiência (id. 9586852) e Carteira de Trabalho (id. 

9586898). 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.” (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 oportunizado a produção de provas o requerente 

nada manifestou, ou seja, sequer pugnou pela realização de uma perícia 

grafotécnica para dirimir eventuais dúvidas quanto às assinaturas 

exaradas nos Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos de 

Serviços Pós Pagos, Termo de Adesão de Pessoa Física Para Planos de 

Serviços Pós – Pagos – SMP referente à migração de plano e Termo de 
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Adesão de Pessoa Física para Planos Pós Pagos de Acesso à Internet 

relativo à troca de aparelho celular, Condições Comerciais para 

Concessão de Benefícios – Acesso Internet e Termo de Ciência e 

Anuência, aliado ao fato de que a autora também não impugnou os 

contratos. Portanto, por ausência de prova contundente acerca da 

falsidade da assinatura lançada nos Termo de Adesão de Pessoa Física 

para Planos de Serviços Pós Pagos, Termo de Adesão de Pessoa Física 

Para Planos de Serviços Pós – Pagos – SMP referente à migração de 

plano e Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos Pós Pagos de 

Acesso à Internet relativo à troca de aparelho celular, Condições 

Comerciais para Concessão de Benefícios – Acesso Internet e Termo de 

Ciência e Anuência, há que se concluir que não houve conduta ilícita por 

parte da requerida que pudesse dar origem a um dano (moral/material) 

indenizável. Assim, diferentemente do que constou na petição inicial, a 

dívida está lastreada em negócio jurídico que contou com a participação da 

autora, que daquele ficou inadimplente. Da litigância de má-fé Diante de 

tudo que fora exposto, restou evidente que a requerente se utilizou de 

má-fé processual, uma vez que afirmou não possuir qualquer relação 

jurídica com a empresa requerida que justificasse o débito questionado, 

quando na verdade tinha pleno conhecimento da existência do debito 

referente à utilização dos serviços de telefonia contratado através do 

plano pós-pago. 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, mantida 

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 a requerente deve ser 

condenada em litigância de má-fé processual, nos termos do art. 81 do 

CPC. Da lide secundária -Reconvenção Pretende a reconvinte/requerida 

que seja a reconvinda/requerente condenado ao pagamento da quantia de 

R$ 367,14 (trezentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos) 

referente ao débito existente relativo a utilização da linha telefônica 

registrada em nome da autora. Com efeito, os argumentos acima 

alinhavados são suficientes para acolher o pedido reconvencional, isso 

porque o negócio jurídico que deu origem ao débito foi reconhecido válido, 

portanto, tenho como devidamente constituída a obrigação pecuniária aqui 

pretendida, não havendo nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou restritivo do direito postulado pela reconvinte. Ademais, devidamente 

intimado a parte requerente sequer questionou o valor apontado pela 

requerida relativo a utilização da linha telefônica ou impugnou as faturas 

juntadas pela reconvinda/requerida nos ids. 1315865 e 13151872. Deste 

modo, e sem maiores rodeios, a reconvinda deve ser condenada ao 

pagamento da quantia R$ 367,14, (trezentos e sessenta e sete reais e 

quatorze centavos), que deverá ser atualizado na forma determinada no 

próximo tópico. Pondero que os juros de mora deverão ser cobrados a 

partir da citação válida, no importe de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código 

Tributário Nacional e correção monetária deve incidir pelo INPC, com o 

termo da contagem a partir da data do vencimento de cada fatura. Do 

dispositivo Posto isto, proferindo julgamento conjunto na forma disciplinada 

pelo art. 318 do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos 

formulados na inicial (lide principal) e em consequência, resolvo o mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC. Ainda, CONDENO o requerente nas penas 

da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 8% (oito 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. Outrossim, julgo procedente o pedido 

contido na reconvenção para o fim de condenar o reconvindo/requerente 

ao pagamento da quantia de R$ 367,14 (trezentos e sessenta e sete reais 

e quatorze centavos), que deverá ser atualizada de acordo com a 

fundamentação supra. Em consequência, resolvo o mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno ainda a 

reconvinda/requerente, a título de sucumbência, ao pagamento das 

despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios que 

fixo em 15% sobre o valor da condenação devidamente atualizado, cuja 

exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiária da justiça 

gratuita. Transitado em julgado, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo, mediante as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpram-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005616-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEIA JOANA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005616-23.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

WANDERLEIA JOANA DE CAMPOS REU: BANCO BRADESCO Vistos, 

Wanderleia Joana de Campos propôs a presente ação declaratória de 

inexistência de débito c/c pedidos de indenização por danos morais em 

face de Banco Bradesco S/A, sustentando, em síntese, que tomou 

conhecimento que seu nome consta nos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no importe de R$ 119,48 

(cento e dezenove reais e quarenta e oito centavos) referente ao contrato 

de nº 007904551000002FI. Aduz que não se recorda de ter contratado os 

serviços do requerido, razão pela qual a cobrança e restrição de crédito 

são indevidas. Assim, pugna para que seja declarada a inexistência do 

débito e a condenação da requerida a indenização por danos morais no 

importe de R$ 39.114,00 (trinta e nove mil cento e quatorze reais). Com a 

inicial vieram documentos. Na decisão de id. 14071010 o pedido liminar foi 

deferido. A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 152961717). A 

requerida apresentou contestação no id. 15425291 acompanhada dos 

documentos de ids. 15425302 a 15425307, alegando que a autora já 

possui outras negativações em seu nome, razão pela qual deve ser 

aplicada a Súmula nº 385 do STJ no presente caso, bem como afirma que 

a autora é titular de uma conta corrente aberta junto ao banco requerido, 

sendo que utilizou o seu limite de cheque especial, porém não 

disponibilizou fundos para quitas os valores. Afirma que em virtude da 

inadimplência realizou a negativação do nome da autora, bem como alega 

que não restou comprovado o alegado dano moral. Ainda, requereu que 

seja aplicado o principio da razoabilidade em caso de uma eventual 

condenação e ao final requereu a aplicação da pena por litigância de 

má-fé e a improcedência dos pedidos formulados na inicial. A parte autora 

apesar de ter sido devidamente intimada não apresentou impugnação à 

contestação. Em seguida as partes foram intimadas para manifestarem 

acerca das provas que ainda pretendiam produzir, porém apenas a 

requerida manifestou no id. 15858062. Na decisão de id. 20536479 foi 

reconhecida a conexão entre este feito e o Processo n. 

1005617-08.2018.8.11.0002 em trâmite perante a 2ª Vara Cível desta 

Comarca e avocado aqueles autos. No id. 31177670 o juízo da 2ª Vara 

Cível informou que os autos nº 1005617-08.2018.8.11.0002 foi extinto sem 

resolução do mérito. Após, os 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. A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome da 
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requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito 

pela requerida no importe no valor de R$ 119,48 (cento e dezenove reais e 

quarenta e oito centavos) referente ao contrato de nº 

007904551000002FI. A requerente afirma em sua inicial que “não se 

lembrar em ter contratado os serviços da requerida, desta forma 

desconhece em ter algum debito com a requerida, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia são totalmente indevidas” (sic), razão 

pela qual requereu a declaração de inexistência de débito e condenação 

da requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais. Pois 

bem, analisando os autos, verifico que a improcedência dos pedidos 

realizados na inicial é medida que se impõe. Isso porque logrou êxito a 

requerida em demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as 

partes decorrente da Proposta de Abertura de Conta e Termo de Opção 

Pessoa Física e Cartão de Assinaturas juntados no id. 15425303. Ainda, 

juntou aos autos extrato da conta corrente de titularidade da autora no id. 

15425302, demonstrando a origem da dívida que foi levada a inscrição do 

nome da parte autora no banco de dados dos órgãos de proteção. De tal 

forma, conquanto a autora tenha afirmado em sua inicial que desconhecia 

a origem do débito, não foi isto que restou apurado nos autos, pois a 

requerida apresentou a Proposta de Abertura de Conta e Termo de Opção 

Pessoa Física e Cartão de Assinaturas firmado entre as partes, sendo que 

a autora sequer impugnou os referidos documentos e as faturas 

apresentadas pela requerida. Outrossim, é de fácil percepção que as 

assinaturas exaradas na Proposta de Abertura de Conta e Termo de 

Opção Pessoa Física e Cartão de Assinaturas juntados no id. 15425303 

possuem uma similitude extrema com a assinatura exarada pela 

requerente em sua Carteira de Identidade, Procuração Declaração de 

Hipossuficiência e Cédula de Identidade (id. 14021470). 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.” (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 oportunizado a produção de provas o requerente nada manifestou, ou 

seja, sequer requereu pela realização de uma perícia grafotécnica para 

dirimir eventuais dúvidas quanto às assinaturas exaradas na Proposta de 

Abertura de Conta e Termo de Opção Pessoa Física e Cartão de 

Assinaturas juntados no id. 15425303, aliado ao fato de que a autora 

também não impugnou os documentos apresentados pelo requerido. 

Portanto, por ausência de prova contundente acerca da falsidade da 

assinatura lançada na Proposta de Abertura de Conta e Termo de Opção 

Pessoa Física e Cartão de Assinaturas juntados no id. 15425303, há que 

se concluir que não houve conduta ilícita por parte da requerida que 

pudesse dar origem a um dano (moral/material) indenizável. Assim, 

diferentemente do que constou na petição inicial, a dívida está lastreada 

em negócio jurídico que contou com a participação da autora, que daquele 

ficou inadimplente. Da litigância de má-fé Diante de tudo que fora exposto, 

restou evidente que a requerente se utilizou de má-fé processual, uma 

vez que afirmou não possuir qualquer relação jurídica com a empresa 

requerida que justificasse o débito questionado, quando na verdade tinha 

pleno conhecimento da existência dó debito referente à utilização do limite 

de cheque especial na conta corrente que mantinha junto a instituição 

financeira requerida. 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 a 

requerente deve ser condenada em litigância de má-fé processual, nos 

termos do art. 81 do CPC. Do dispositivo Posto isto, julgo improcedente os 

pedidos formulados na inicial e em consequência, resolvo o mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC. Por consequência, revogo a liminar deferida 

nos autos no id. 14071010, bem como determino seja oficiado aos órgãos 

de proteção ao crédito a fim de procedam novamente com a inscrição do 

nome da parte autora naqueles órgãos em relação ao débito de R$ 119,48 

(cento e dezenove reais e quarenta e oito centavos) sob o contrato de n° 

007904551000002FI,, devendo ser encaminhada cópia desta sentença 

junto com ofício a ser expedido. Ainda, CONDENO a requerente nas penas 

da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 8% (oito por cento) 

sobre o valor da causa (art. 81, CPC). Em atendimento ao princípio da 

sucumbência, condeno a autora, 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, 

determino sejam os autos remetidos ao arquivo, mediante as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpram-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003558-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA GLEISE ARGENTINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL OAB - MT21562/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003558-13.2019.8.11.0002. Vistos, Naiara 

Gleise Argentino Silva ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência e tutela inibitória c/c danos morais em 

desfavor de Kroton Educacional - IUNI, aduzindo, em síntese, que é 

acadêmica do curso de Direito na instituição requerida, estando atualmente 

no 10º semestre. Salienta que em 15/08/2018 firmou instrumento particular 

de confissão e novação de dívida e confirmou seu quadro de horário para 

iniciar o 9º semestre, contudo, no dia 18/09/2018 ao tentar acessar o 

portal do aluno para acompanhar seu quadro de horário, notas e realizar 

suas atividades online das disciplinas interativas visualizou no sistema 

“sessão inválida” ou “erro – tente novamente”. Assim, afirma ter 

procurado o SAA – Serviço de Atendimento ao Aluno da requerida para 

verificar o motivo do erro no sistema, tendo sido orientada a aguardar três 

dias em razão do pagamento recente das mensalidades. Alega que diante 

da ausência de acesso ao sistema continuou procurando a requerida, 

tendo sido abertos dois protocolos pela ré para verificar o erro no acesso 

da autora, tendo sido orientada a procurar o coordenador do curso, o qual 

lhe afirmou que assim que a autora voltasse a ter acesso ao sistema era 

para procura-lo novamente a fim de que lhe fossem devolvidos os prazos 

das atividades das disciplinas interativas virtuais. Passados vinte dias 

após os requerimentos, verificou que em 22/10/2018 seu acesso ao portal 

do aluno retornou, motivo pelo qual procurou o coordenador para 

devolução ou dilação dos prazos das atividades avaliativas referentes ao 

1º bimestre, contudo, no dia 30/10/2018 este informou a impossibilidade da 

devolução dos prazos, aduzindo que a autora poderia ter 60% de 
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possibilidade de ser aprovada no 2º bimestre e se valer da Prova Final. 

Ressalta que em razão da falha no sistema da requerida tirou nota zero 

em todas as disciplinas interativas no primeiro bimestre o que ocasionou a 

sua reprovação em sete matérias interativas online, as quais vão lhe gerar 

um custo financeiro aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais), além de 

estar impedida de cursar o 10º semestre em razão da quantidade de 

matérias em que está reprovada. Por fim, requereu a concessão de tutela 

de urgência a fim de que a requerida promova a reabertura dos prazos 

para que a requerente possa cursar as sete matérias referentes ao 

primeiro bimestre do 9º semestre ou que a requerida se abstenha de gerar 

quaisquer faturas em seu nome referente às referidas matérias, devendo 

estas serem disponibilizadas sem custo, sob pena de multa. No mérito, 

requereu a confirmação da tutela e a condenação da requerida em 

indenização por danos morais no importe de trinta salários mínimos. Com a 

inicial vieram os documentos de ids. 19481319 a 19481591. No id. 

20778164 o pedido de tutela de urgência foi indeferido. Audiência de 

conciliação realizada conforme termo de id. 22150734. A requerida 

apresentou contestação no id. 22492782, alegando que dentre as 

matérias elencadas pela autora como reprovadas por falha no sistema da 

ré, as disciplinas de Direito Administrativo II e Direito Político e Eleitoral já 

tinham sido reprovadas pela autora em 2018/1 e não em 2018/2 como 

alegado. Outrossim, afirmou que em 2018/2 a autora confirmou o seu 

quadro de horários com dezessete disciplinas, ou seja, o triplo de matérias 

comumente cursadas em um semestre. Aduz que a autora alega ter 

perdido os prazos para realizar as atividades das disciplinas interativas, 

porém as atividades referentes ao 2º bimestre foram até o dia 21/11/2018, 

quando a autora já possuía acesso ao portal, bem como afirma que os 

“Ed’s” estavam disponíveis para realização até o dia 07/12/2018, de modo 

que a autora perdeu os prazos por erro próprio e não realizou as 

atividades por motivos desconhecidos. Ao final, discorreu acerca da 

inexistência de danos morais e requereu a improcedência dos pedidos 

iniciais. Juntou documentos (ids. 22492787, 22492788). Impugnação a 

contestação no id. 24927480. Apesar de devidamente intimadas no id. 

28868111, as partes não se manifestaram acerca de novas provas a 

serem produzidas. Após, vieram-me os autos conclusos. Relatei. Decido. 

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do 

CPC/2015, 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 autora afirma ter 

reprovado em sete disciplinas do 1º bimestre do 9º semestre do curso de 

Direito em que está matriculada na instituição de ensino requerida, por 

culpa exclusiva da ré, uma vez que teve o acesso ao “Portal do Aluno” 

bloqueado por cerca de 20 (vinte) dias, o que ocasionou perda dos 

prazos das atividades, obtendo nota zero nas disciplinas interativas 

online. Assim, requer a devolução dos prazos das referidas disciplinas ou 

que estas sejam disponibilizadas novamente sem nenhum custo adicional 

e a condenação da requerida em indenização por danos morais. A 

requerida aduz que as atividades referentes ao 2º bimestre foram até o 

dia 21/11/2018, quando a autora já possuía acesso ao portal, bem como 

afirma que os “Ed’s” estavam disponíveis para realização até o dia 

07/12/2018, não tendo a autora realizado as atividades por erro próprio, 

requerendo a improcedência da demanda. Pois bem. Das provas 

produzidas nos autos, ressai que a autora possui vínculo contratual de 

prestação de serviço educacional com a requerida, estando matriculada 

no curso de Direito fornecido pela instituição ré (ids. 19481323, 

22492788). Ainda, observo que, de fato, a autora teve o acesso ao Portal 

do Aluno restringido, conforme efetivamente demonstrado pelos 

documentos de ids. 19481326, 19481327, 19481330, tendo esta entrado 

em contato com a requerida a fim de resolver a falha no sistema, conforme 

ids. 19481329 e 19481332. Outrossim, denota-se que em 25/10/2018 o 

coordenador da faculdade de Direito, Sr. Marco Antônio Lorga comunicou 

a autora de que “com relação às disciplinas interativas, todos os prazos 

para realização das atividades referentes ao 1º bimestre estão 

finalizados, e não existe previsão para reabertura”, conforme id. 

19481336. Assim, denota-se que a autora obteve nota zero ou 

aproximada a zero no 1º bimestre das disciplinas Direito Penal IV – Parte 

Especial, Direito Administrativo II, Direito Político e Eleitoral, Estágio 

Supervisionado I, Estágio Supervisionado II, Trabalho de Cuirso II – 

Orientação Individual e Trabalho de Curso III – Orientação e Defesa, 

consonte id. 19481337, o que evidencia o efetivo prejuízo sofrido pela 

autora em razão da falha ocorrida no sistema da requerida. Nesse sentido, 

caberia à requerida demonstrar que o sistema estava em perfeito 

funcionamento e assim apto ao acesso pela autora das disciplinas 

cursadas, todavia, a ré nada trouxe a esse respeito, limitando-se a alegar 

que haviam prazos em aberto “quando a autora já possuía acesso ao 

portal”. 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, certo que a requerida 

descurou de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito afirmado pela autora, ônus que lhe incumbia, motivo pelo qual 

vejo como cumprido o arquétipo legal para a procedência do pedido 

obrigacional. Quanto o dano moral pleiteado pela autora, verifico que ele 

se baseia em razão da reprovação da autora nas supracitadas disciplinas 

por ocasião da falha no sistema da requerida. No entanto, vejo que ainda 

que as reprovações tenham causado prejuízo à conclusão do curso pela 

autora, não há comprovação de que a autora tenha sofrido abalo moral 

que ultrapasse a linha do tolerável e razoável, não passando de mero 

aborrecimento ínsito às relações em sociedade. Isso porque, a autora não 

apresentou qualquer evidência de que as reprovações tenham lhe 

causado prejuízos de ordem moral, bem porque conforme se infere do 

Histórico Escolar da autora colacionado no id. 22492788, esta ingressou 

no curso oferecido pela ré em 01/08/2009, estando, portanto, há cerca de 

dez anos em curso superior que sabe-se dura em média cinco anos. 

Ademais, de fato, havia a possibilidade de a autora recuperar as notas no 

segundo bimestre e mediante a realização das atividades que ainda 

estavam em aberto, conforme descrito pelo coordenador do seu curso no 

id. 19481336, contudo, esta não obteve notas razoáveis, o que a levou à 

reprovação, conforme id. 19481337. Assim, insisto que o dano alegado 

não é devido, sob pena de indevida banalização dos danos morais, 

importante conquista jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 

1988, reservada aos casos em que, realmente, se configure a dor, o 

sofrimento, a humilhação ou a exposição pública, situações que não se 

coadunam com este caso. Nesse sentido: CERCEAMENTO DE DEFESA – 

Prova testemunhal – Questão de direito – Desnecessidade – Prova 

documental suficiente - Inteligência do art. 355, inc. I, do Cód. Proc. Civil: – 

Versando a causa sobre questão direito, sendo desnecessária a dilação 

probatória para oitiva de testemunha, o magistrado julgará a lide de forma 

antecipada, à luz do que dispõe o art. 355, inc. I, do Cód. Proc. Civil. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Instituição de Ensino- Ambiente virtual- 

Indisponibilidade do Sistema – Impossibilidade de entregada trabalho- 

Reprovação do aluno- Ônus da prova – Inteligência do artigo 373, inciso II, 

do novo Código de Processo Civil: – Hipótese em que, alegada pela autora 

a inconsistência no sistema informatizado da instituição de ensino para 

recebimento dos trabalhos para aprovação, no ambiente virtual, cabia à ré 

comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora, nos termos artigo 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil. DANO MORAL. Improcedente. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP 

- AC: 10073911120188260405 SP 1007391-11.2018.8.26.0405, Relator: 

Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 28/03/2019, 13ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019) Deste modo, 

considerando que a distribuição do ônus da prova definida no Código de 

Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da prova 

incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, entendo que 

a configuração do dano moral não ficou comprovada no presente caso. 

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido contido na petição 

inicial para obrigar a requerida a promover a reabertura dos prazos das 

disciplinas de Direito Penal IV – Parte Especial, Direito Administrativo II, 

Direito Político e Eleitoral, Estágio Supervisionado I, Estágio Supervisionado 

II, Trabalho de Cuirso II – Orientação Individual e Trabalho de Curso III – 

Orientação e Defesa ou para que as referidas disciplinas sejam 

novamente disponibilizadas no Portal do Aluno da autora sem qualquer 

custo adicional, a fim de que a autora possa cursa-las. Em consequência, 

resolvo o mérito, com base no inciso I, do art. 487, do Código de Processo 
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Civil. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento 

“pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes 

no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza da ação, o 

tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade 

dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em 

relação a autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da 

justiça gratuita. Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário 

da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1003821-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA DE MORAES GODINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF OAB - MT10587-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARCIA DE MORAIS (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Ciência a Defensoria Pública. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010152-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

ANA MARIA DE ARRUDA PAULA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, verifica-se que a parte autora 

propõe a presente demanda em desfavor de Empreendimentos Nossa 

Senhora da Guia Ltda Me e Ana Maria de Arruda Paula, contudo em que 

pese os imóveis de n.º 08, 09 e 10 se encontrar averbado em nome das 

requeridas, o imóvel foi transferido para o Sr. Luis Mauro de Campos e 

Gilson Vasconcelos Tibaldi de Amorim, havendo a necessidade de a parte 

autora proceder com a inclusão destes no polo passivo da presente 

demanda. Outrossim, verifica-se a necessidade de a parte autora indicar o 

endereço ou aportar maiores informações acerca dos dados pessoais do 

requerido, para possibilitar a citação, a fim de cumprir os requisitos da 

petição inicial (art. 319, II, CPC). Desse modo, determino venha à parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a adequação do polo 

passivo da lide, procedendo com a inclusão dos proprietários do direito 

real do imóvel, indicando seus dados, bem como os endereços para 

citação, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Outrossim, verifico que a parte autora descurou de apresentar junto com a 

inicial os documentos necessários para a sua identificação, bem não há 

nos autos comprovante de endereço. Assim, determino venha à parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, a fim de 

regularizar a sua identificação com a apresentação de seus documentos 

pessoais e anexar comprovante de endereço, sob pena de indeferimento 

(art. 321, § único do CPC/2015). Ainda, 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, 

constata-se que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que 

pudesse justificar o deferimento de plano do pedido de concessão da 

justiça gratuita, bem porque a parte autora não indica sua profissão na 

inicial, 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 e sua profissão, em especial, que 

apontem seu real ganho financeiro mensal, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de indeferimento. Por fim, suspendo o processo pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, a fim de que a parte autora aporte aos autos procuração outorgando 

poderes as causídicas Bruna Rafaela Maciel OAB/MT 21.649 e Miruxi 

Oliveira Soares da Silva OAB/MT 22.603, sob pena de extinção (art. 76, 

§1º, I, CPC). Cumpra-se. Às providências necessárias. (assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007151-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ARCANGELO LIMA DO CARMO FERNANDES (AUTOR(A))

GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos e etc. Considerando que a presente demanda 

envolve interesse de incapaz (CPC – II, art. 178), promovam-se os autos 

ao Ministério Público e após venham-me os autos conclusos para 

sentenciamento. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020668-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON DOUGLAS MORAIS SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020668-25.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Observa-se que a parte autora não formulou pedido final acerca do pedido 

revisional referente ao período pretendido, bem como não indicou e tão 

pouco comprovou o parâmetro de sua média de consumo que entende ser 

devido, a fim de que este juízo possa apreciar os seus pedidos. Destarte, 

considerando o exposto acima oportunizo a parte autora, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, sanar as irregularidades apontadas, sob pena de 

indeferimento (art. 330, II do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001708-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEGGERONE COMERCIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA PINHEIRO DE SOUZA OAB - SP187397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POMAR - POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Compulsando aos autos, na petição de id. 

22117577 a parte autora alterou o valor da causa para R$ 92.656,58 

(noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito 

centavos), uma vez que mais duas notas fiscais foram emitidas em face 

da executada, contudo, não houve pagamento. Sendo assim, retifica-se o 

valor dado à causa para que passe a constar a quantia de R$ 92.656,58 

(noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito 

centavos) e DETERMINO venha à parte exequente promover a 

complementação das custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de extinção do feito, com o consequente cancelamento da 

distribuição. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008170-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observa-se a necessidade de a parte autora 

regularizar a sua representação processual. Isso porque o art. 654 do 

Código Civil dispõe que a procuração particular possui validade apenas 

com a assinatura da outorgante, o que não se verifica na espécie, 

porquanto a parte autora se trata de pessoa analfabeta, razão porque o 

documento em questão deveria ser firmado por instrumento público. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS ANALFABETO. 

AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO. Tratando-se de pessoa não 

alfabetizada, deve vir juntado nos autos, instrumento público de 

procuração. Não atendendo a parte tal determinação, mesmo após 

intimada para tanto, deve ser declarada a nulidade do processo, nos 

termos do art. 13, do CPC/73. DE OFÍCIO, DECRETARAM A NULIDADE DO 

PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70068246636, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

João Lima Costa, Julgado em 07/04/2016). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR 

ANALFABETO. Conforme jurisprudência assentada nesta Corte, em se 

tratando a parte litigante de pessoa analfabeta, deve a procuração 

outorgada por esta ser por instrumento público. HIPÓTESE DE NEGATIVA 

DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70061121067, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/08/2014). Assim, diante da 

irregularidade na representação processual acima apontada e tratando-se 

de vício sanável, venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar sua representação processual, carreando aos autos 

procuração pública outorgando poderes ao causídico que subscreveu a 

petição inicial, sob pena de extinção do processo. (art. 76, §1º, I, do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias (assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1008051-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUZEMIRA DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA DE TAL E/OU MORADORES DO IMÓVEL (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de despejo por denuncia 

vazia com tutela de urgência antecedente proposta por Auzemira da 

Cunha em desfavor de Danila de Tal e/ ou moradores do imóvel, alegando 

em síntese ser usufrutuária de imóvel localizado na Rua Brasília, n.º 210, 

Bairro Potiguar, nesta comarca. Sustenta que em janeiro/2020 firmou 

contrato de locação comercial verbal com a requerida, ajustando o valor 

mensal no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a ser pago todo 

dia 05 (cinco) de cada mês, a requerida por sua vez afirmou que o imóvel 

seria um restaurante. Contudo, após recebimento das chaves começou a 

trabalhar com prostituição, incomodando a vizinhança com atividades 

imorais. Aduz ainda que ao procurar a requerida no local, foi atendida por 

terceira pessoa que informou se encontrar com o pagamentos dos 

aluguéis em dia, e ainda ao tentar realizar a notificação da requerida, foi 

recusada pelo terceiro que se encontra residindo no imóvel. Assim, requer 

a concessão da tutela de urgência a fim de determinar a desocupação no 

prazo de 15 dias pela requerida, sob pena de multa. Os autos vieram 

conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Anote-se. Outrossim, DEFIRO a prioridade na 

tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 do Estatuto do Idoso, 

art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. Da liminar Pois bem. De 

entrada, tenho como inviável a concessão de medida liminar de 

desocupação do imóvel com fulcro no art. 59 da Lei n.º 8.245/91 (Lei do 

Inquilinato), na medida em que a parte autora descurou de prestar a 

caução equivalente a três meses de aluguel, que consiste em requisito 

exigível a todas as situações-tipo autorizadoras da desocupação liminar 

do imóvel concebidas pelo legislador especial. De outro lado, é possível o 

deferimento de tutela de urgência antecipada em ações de despejo, caso 

em que a decretação liminar de despejo ou o pedido de imissão de posse 

ficará condicionada ao atendimento dos requisitos dos arts. 300 do Código 

de Processo Civil. Conforme o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência, 

depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, 

nas ações locatícias há que se proceder com cautela na apreciação do 

pedido, o qual somente poderá ter lugar naquelas situações em que restar 

de plano evidenciado que a realização do direito do locador não pode ser 

postergada para o final do processo, sob pena de suportar prejuízos 

irreparáveis ou de difícil reparação. Nesse aspecto, analisando os autos, 

verifico que o contrato de locação foi celebrado de forma verbal, sendo 

que inexistem provas contundentes acerca do ajuste do negócio jurídico, 

na medida em que a parte autora instruiu a demanda apenas com o boletim 

de ocorrência narrando os fatos contidos na inicial (Id. 30042537) e a 

escritura pública do imóvel sub judice (Id. 30042540). Desse modo, 

ausente prova inequívoca das alegações, o indeferimento é medida que se 

impõe. Sobre o tema trago à baila o entendimento esposado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DE DESPEJO C/C 

COBRANÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - TEMERIDADE - 

AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES – AGRAVO PROVIDO. A presença da verossimilhança da 

alegação, atestada por prova inequívoca e o receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação (art. 273, I, CPC), são pressupostos que devem restar 

presentes para a concessão de tutela antecipada, o que não se observou 

no presente caso, mormente por implicar no despejo imediato de imóvel 

comercial”. (AI 80694/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

30/09/2015). Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência e determino a citação do requerido para, no prazo de 15 dias, 

contestar a ação na parte que lhe toca (art. 62, I, Lei n.º 8.245/91), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Cientifiquem-se, também, os eventuais sublocatários 

ocupantes do imóvel, que poderão intervir no processo como assistentes 

(art. 59, § 2º, da Lei n.º 8.245/ 91). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 
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preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] “Art. 

1.775. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os 

procedimentos judiciais: I – em que figure como parte ou interessado 

pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (...)”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005912-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA NATO (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))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Compulsando os autos, verifico que não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, notadamente no que se refere ao 

suposto erro de leitura apresentado pelo medidor de titularidade da parte 

autora, bem como a média de consumo de energia elétrica na referida 

unidade consumidora, de modo que à vista do poder instrutório do 

magistrado, conforme dispõe o art. 370 do CPC, entendo ser de extrema 

relevância a produção de Prova Técnica, razão porque passo ao 

saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a 

ordenar a produção da prova. Não havendo questões preliminares a 

serem apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando a sua instrução. Dos pontos controvertidos Assim, 

de acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) se o medidor de energia elétrica instalado 

pela requerida apresenta erro na aferição da energia elétrica utilizada pela 

parte autora; b) a média mensal de consumo de energia elétrica na 

Unidade Consumidora nº 6/1170177-8 levando-se em consideração o 

consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela parte autora; c) a 

legalidade do débito cobrado pela requerida; d) o dever de indenização e o 

seu quantum. Diante da natureza da controvérsia, determino, de ofício, a 

produção de prova pericial. Assim, nomeio como perito o engenheiro 

eletricista Dionizio Alves de Souza, que poderá ser encontrado na 

Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, Chapada do Mirante, Bloco 

10 ,  Apar tamento  203 ,  Carumbé,  Cu iabá /MT ,  e -ma i l : 

dioniziosouza@yahoo.com.br e telefones (65) 996580109 (65) 

981360791, o qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da 

nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.850,00 (hum mil 

oitocentos e cinquenta reais), levando em conta que a sua valoração 

definitiva será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC). Ademais, 

considerando que a perícia foi determinada de ofício por este juízo, os 

honorários periciais serão rateados, sendo que a parte correspondente à 

autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a parte requerida 

venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários 

periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 95, do CPC. 

Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados no 

orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento 

que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários correspondente a parte autora, em momento oportuno, 

conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: 

“Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.” Venham às partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverão as 

partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “a, b e c”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do 

laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Por fim, ressalto que quanto 

ao pedido da parte autora referente à produção de prova oral, postergo 

sua análise para após a realização da prova pericial, haja vista que por 

ser decisiva para o deslinde do feito será essencial para análise da 

pertinência da prova testemunhal pretendida. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003084-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO OAB - MT7217/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Nadir Dos Santos propôs a presente ação de 

declaraçao de inexistencia de debito com tutela antecipada c/c 

indenização por danos morais em face de Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S/A, pretendendo, liminarmente, que a requerida 

se abstenha de proceder com a suspensão do fornecimento de energia na 

unidade consumidora n°. 6/412923-5, no tocante a fatura com vencimento 

em 01/12/2016, no valor de R$ 633,42 (seiscentos e trinta e três reais e 

quarenta e dois centavos), uma vez que entende tratar-se de cobrança 

indevida. Determinada a emenda da inicial no Id. 8267189, manifestou-se 

no Id. 12443733. É a síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda da 

inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora 

de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, 

devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao 

consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 

Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o 

pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos 

no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se 

presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do 

autor é evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar a origem da cobrança. Deste modo, defiro a inversão do ônus 

da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência 

cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 
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um juízo de cognição sumária. Efetivamente, o primeiro requisito resta 

demonstrado pelos documentos anexados à inicial, aos quais se aliam ao 

questionamento da fatura com vencimento em 01/12/2016, no valor de R$ 

633,42 (seiscentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), ao 

passo que nos meses de dezembro/2012 a março/2016 e setembro/2016 

a novembro/2016, o consumo apresentado não ultrapassou o valor de R$ 

224,00 (duzentos e vinte e quatro reais), conforme histórico no Id. 

6724914, corroborando a narrativa tecida na exordial. Destarte, 

considerando a discussão dos referidos débitos, entendo que maior rigor 

e cautela deve a concessionária requerida adotar para que não proceda 

com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até 

que se cristalize o valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão 

dos serviços de energia é medida temerária. Tampouco há que se por em 

dúvida a presença do perigo de dano, pelo próprio fato da autora ficar 

sem energia elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a 

própria dignidade da pessoa humana. 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. Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência, 

formulado na exordial, pelo que determino seja a requerida intimada para 

que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

respectiva unidade consumidora em relação às faturas questionadas, ou 

que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, 

consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), fixada com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias-multa. Deixo por ora de designar 

audiência de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 248, de 18 de 

março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

qualquer dependência do serviço judicial, e instituiu o regime de 

teletrabalho em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). No mais, CITE-SE a parte 

requerida, para apresentar contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, intime-se parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Ciência à Defensoria Pública. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010275-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARTINS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de ação de obrigação de fazer 

cumulada com danos morais com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por Willian Martins Jordão neste ato representada pela sua 

genitora Adriana Martins em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de 

Trabalho Médico, alegando em síntese que o menor é beneficiário do plano 

de saúde requerido, realizando tratamentos médicos, vez que possui 

quadro sequelar de lesão hipóxia por afogamento com tetraparesia, 

necessitando de tratamento de fisioterapia motora na modalidade 

Therasuit. Assim, sustenta que o médico que acompanha o autor solicitou 

o referido tratamento junto a requerida o que foi negado sob o argumento 

de que o procedimento não consta no rol de cobertura obrigatória do plano 

de saúde, razão pela qual requer a concessão de tutela de urgência para 

que a requerida seja compelida a autorizar imediatamente a realização do 

tratamento, conforme indicação médica, sob pena de multa. No mérito 

requer seja confirmada a liminar concedida, bem como a condenação da 

requerida em indenização por danos morais. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, 

DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se 

prove o contrário das afirmações consignadas. Da Inversão do Ônus da 

Prova Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO 

RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - PACIENTE COM CÂNCER - 

NEGATIVA DO EXAME PET-CT - PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS 

OBRIGATÓRIOS - RESOLUÇÃO DA ANS - APLICABILIDADE DO CDC - 

INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO 

CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC) - COBERTURA DEVIDA - ATO 

INDENIZÁVEL - VALOR ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA 

INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Os contratos de plano de 

saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor. (TJMT Ap 

35797/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017). 

No presente caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar 

tais causas, em detrimento da hipossuficiência do autor, considerando 

ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, tal 

inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há 

como o autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da tutela de 

urgência Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Na 

hipótese, verifico que a relevância da fundamentação encontra-se 

consubstanciada na cópia dos documentos pessoais do autor (Id. 

31051583, bem como pelos aditivos contratuais realizados entre as 

partes, do qual consta o nome do autor como dependente de sua genitora 

no plano de saúde (Id. 31052047), que demonstram a existência de vínculo 

e relação jurídica de consumo entre as partes. Ademais, também 

conduzem à formação de um juízo de probabilidade do direito ora 

invocado, o relatório médico apresentando conclusão de que o autor 

“possui quadro sequelar de lesão hipóxia por afogamento com 

tetraparesia”, subscrito pelo Dr. Bruno Regis Prado Silveira (CRM-MT 

3726), especialmente pela solicitação do tratamento, sendo a fisioterapia 

diária tipo Therasuit, no relatório de tratamento subscrito pelo 

Fisioterapeuta Dr. Rodolfo Ribeiro da Silva (CREFITO-9256281-F). Assim, 

considera-se a realização da fisioterapia motora método Therasuit. 

Todavia, a requerida não autorizou a realização do tratamento solicitado, 

sob alegação de que o diagnóstico não esta incluído nas diretrizes da ANS 

para cobertura do tratamento solicitado, conforme se observa do 

documento acostado no Id. 31051590. Assim, sendo indene de dúvida a 

necessidade de realização do exame na parte autora pela parte requerida, 

conforme devidamente constatado pelos laudos médicos, certo que a 

requerida não pode negar o tratamento, alegando que a autora não atende 

as diretrizes inseridas no rol da ANS. Nesse sentido, é firme a 

jurisprudência do STJ no sentido de que: “o plano de saúde pode 

estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento 

utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, 

tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua 

realização de acordo com o proposto pelo médico”. [1] A par do exposto, 

diante da urgência apontada, tenho como indevida a negativa de cobertura 

do tratamento solicitado pela parte autora, uma vez que o rol da Agência 

Nacional de Saúde não é taxativo, ao contrário, elenca os procedimentos 

mínimos que devem ser postos à disposição do consumidor, de modo que 

deve ser reconhecida a preponderância do Código de Defesa do 

Consumidor sobre eventual cláusula contratual restritiva, enquadrada 

como abusiva. Por esse viés, o ato da requerida de não ter autorizado, até 

o presente momento, os procedimentos requisitados para tratamento da 

autora, em princípio se mostra abusivo, desarrazoado e até mesmo 

atentatório ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que é o princípio 

matriz do Sistema Constitucional Brasileiro. Ademais, que em se tratando 

de direito à vida e à dignidade da pessoa humana, a presteza da resposta 

é condição de sua validade, não se sujeitando, portanto, a delongas de 
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ordem burocrática. Ressalte-se, sem qualquer antecipação sobre o mérito 

da ação, reconhece-se a presença dos requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, ante a possibilidade de a parte autora regredir em seu 

tratamento, devendo a sustentação ou não da exclusão do tratamento ser 

verificada à final, mediante a análise mais aprofundada de todas as 

demais questões que envolvem o presente caso. Nestas condições, 

presentes os requisitos informadores da espécie, a concessão da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Posto isso, defiro a tutela de urgência 

pretendida e determino que a requerida autorize a realização da 

fisioterapia motora pelo método Therasuit, conforme solicitações médicas 

acostadas aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 

537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa. 

Considerando a urgência para cumprimento da presente decisão, bem 

como visando resguardar os direitos da parte autora, determino o 

cumprimento pelo oficial de justiça plantonista, servindo a presente 

decisão como mandado. Na mesma oportunidade, cite-se a parte requerida 

para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Deixo por ora de 

designar audiência de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e 

de qualquer dependências do serviço judicial, e instituiu o regime de 

teletrabalho em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). Intime-se. Cumpra-se. As 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001803-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

HELDER GUIMARAES MARIANO OAB - MS18941 (ADVOGADO(A))

JULIA STEFANELLO PIRES OAB - MS21073 (ADVOGADO(A))

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001803-85.2018.8.11.0002. Vistos, etc. Em 

atenção ao princípio do contraditório, venha a parte requerente manifestar 

acerca dos embargos monitórios oposto no Id. 20541841-ss, no prazo de 

15 (quinze) dias. Oportunamente, venham-me conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005305-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR PAULO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ OAB - MT13672-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do feito ou de julgamento antecipado da lide, ainda 

que parcial (art. 334, 355 e 356 do Código de Processo Civil), uma vez que 

os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção. Não havendo questões preliminares a serem 

apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando a sua instrução. Dos Pontos Controvertidos De 

acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) se a parte autora teve a perda, redução ou 

impotência funcional definitiva, total ou parcial; b) se positiva, qual o grau 

desta lesão; c) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? d) se 

houve limitações físicas decorrente do acidente e caso positivo 

especifique-as; e) em caso de a parte autora fazer jus ao recebimento da 

verba securitária e qual o seu respectivo valor. Diante da controvérsia 

instalada, defiro a produção de prova pericial formulada pela requerida 

(ids. 11075277). Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais a ser 

realizado por médico ortopedista, a empresa Peritos Judiciais, com 

endereço na Rua 24 de outubro, 959, Cuiabá/MT, CEP 78045-000 – email: 

contato@peritosjudiciais.com, telefone (65)3054-1122, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). A requerida deverá efetuar o 

depósito prévio integral em favor do perito, ficando deferido o 

levantamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a 

favor do perito no início dos trabalhos, devendo remanescente ser pago 

apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados os 

esclarecimentos necessários (art. 465, § 1º do CPC). Intimem-se as partes 

para, querendo, apresentar os quesitos no prazo comum de 15 (quinze) 

dias (art. 465, CPC). Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os 

assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

465, CPC). O Senhor perito deve ser advertido para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial. O(a) advogado(a) da parte requerente fica 

instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no sentido de também 

buscar a comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada dos laudos, intimem-se as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008172-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEIA SANTANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT22356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TPEI VARZEA GRANDE LOTEAMENTO JARDIM NOVO MUNDO SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c 

devolução de quantias pagas proposta por Odineia Santana de Campos 

em desfavor de TPEI Várzea Grande Loteamento Jardim Novo Mundo Spe 

Ltda., alegando em síntese, que em junho/2019 firmou contrato de compra 

e venda de imóvel, sendo o lote n.º 02 da quadra 12 do loteamento 

residencial novo mundo, nesta comarca, pelo valor de R$ 116.947,37 

(cento e dezesseis mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e sete 

centavos). Sustenta que realizou o pagamento do valor de R$ 2.614,97 

(dois mil seiscentos e quatorze reais e noventa e sete centavos) a titulo 

de entrada do imóvel, sendo o restante parcelado em 180 parcelas 
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mensais. Contudo, afirma que em setembro/2019 não conseguiu realizar o 

pagamento da parcela mensal, ficando inadimplente com a requerida, 

razão pela qual requereu a rescisão do contrato junto a requerida, 

restando inexitosa, perdendo o interesse na manutenção do contrato 

firmado. Assim, requer a concessão da tutela de urgência a fim de 

declarar a rescisão contratual, bem como seja determinado que a 

requerida não efetue qualquer tipo de cobrança em nome da requerente, e 

ainda se abstenha de encaminhar seu nome para os órgãos de proteção 

ao crédito, sob pena de multa. No mérito, requer seja declarado a rescisão 

contratual, a restituição do valor pago como entrada do negocio jurídico e, 

ainda a condenação da requerida em indenização por danos morais. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO aos requerentes os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. 

APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS 

CESSANTES. CABIMENTO. 1. A relação jurídica havida entre as partes 

encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, 

pois há a figura do consumidor, destinatário final econômico e fático do 

produto (unidade imobiliária) construído, incorporado e comercializado 

pelas requeridas fornecedoras de modo habitual e profissional (artigos 2º 

e 3º do CDC). 2. Cabível a inversão do ônus da prova, em favor do 

consumidor, quando demonstrada a verossimilhança das suas alegações, 

ou quando provada sua condição de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). 

(...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) No presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência do autor, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pelos autores, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como o 

autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da tutela de urgência 

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do 

CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: 

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

processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dessa sorte, cabe 

enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto 

que guiado por um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a 

probabilidade do direito vem assentada nos autos, pelo documento 

pessoal da autora (Id. 30135832), especialmente pelo instrumento 

particular de compromisso de compra e venda de imóvel com instituição de 

alienação fiduciária, firmado entre as partes, de imóvel situado nesta 

comarca (Ids. 30136596, 30136599, 30136601, 30136605, 30136607 e 

30136626), o que corrobora com a narrativa tecida na inicial. Tampouco há 

que se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos 

prejuízos que podem advir à parte autora em razão da prosseguir no 

pagamento das parcelas referentes ao contrato, tendo em vista a 

pretensão em rescindir o mesmo. Ressalto que é certo que a rescisão de 

contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por 

isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória, 

mormente quando tem por fundamento suposto inadimplemento contratual 

da requerida, qual seja o atraso na entrega do imóvel. Entretanto, não vejo 

óbice à concessão da medida antecipatória que, nada mais, objetiva a 

suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da 

parte autora na manutenção do pacto na forma realizada. O que, frise-se, 

não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime o 

requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo 

quanto se apurará no deslinde da causa. Impende ressaltar que inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se utilizar dos meios 

legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se 

existentes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR. COBRANÇA. A 

suspensão de atos de cobrança extrajudicial ou de registros negativos 

quando pende ação de rescisão do contrato é medida que se justifica ante 

a verossimilhança do inadimplemento. - Circunstância dos autos em que se 

impõe manter liminar para obstar atos de cobrança enquanto tramita a 

ação. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067073007, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 16/12/2015). Na mesma toada, tenho pelo 

deferimento do pedido visando que a parte requerida se abstenha de levar 

os nomes dos autores aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

considerando a tese acima consignada. Posto isso, defiro parcialmente o 

pedido de tutela formulado na inicial, devendo a parte requerida ser 

intimada para que suspenda provisoriamente as cobranças relativas ao 

contrato de promessa de compra e venda objeto da presente demanda, e, 

ainda, se abstenha de encaminhar o nome dos autores ao cadastro dos 

órgãos de proteção ao crédito, consoante requerido na inicial, sob pena 

de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) 

dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, deixo por ora de designar audiência de conciliação, em 

atenção a Portaria Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, a qual 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer dependências do 

serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus). Cite-se a requerida para oferecer contestação no prazo de 

15 (quinze) dias sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que 

for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. As providencias necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)
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Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação revisional de contrato c/c 

tutela de urgência proposta por André Luis Botelho em desfavor de BRDU 

Spe Várzea Grande Ltda e Ginco Urbanismo Ltda, alegando em síntese 

que firmou contrato de compra e venda em agosto/2015 com as 

requeridas de um imóvel localizado na quadra 39, lote 03, Rua 15 do 

loteamento Parque das Águas, nesta Comarca, pelo valor de R$ 91.179,89 

(noventa e um mil cento e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos). 

Sustenta que, efetuou pagamento referente ao valor da entrada do imóvel, 

realizando o parcelamento do valor restante, em 184 parcelas no valor 

inicial de R$ 611,63 (seiscentos e onze reais e sessenta e três centavos), 

contudo afirma que o valor atualmente se encontra em R$ 775,18 

(setecentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), em flagrante 

abuso e desrespeito com o consumidor, bem porque o valor do imóvel 

dobrou. Aduz ainda que, o valor da parcela do financiamento não se 

encontra dentro dos ditames da lei, o que acabara impossibilitando de 

realizar o pagamento, razão pela qual requer a concessão da tutela de 

urgência a fim de autorizar o requerente realizar o pagamento das 

parcelas do financiamento do contrato nos autos no valor de R$ 602,02 

(seiscentos e dois reais e dois centavos), baseado em um parecer técnico 

acostado aos autos dos valores que entende como devido, bem como seja 

determinado que as requeridas se abstenham de inserir o seu nome nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 185 de 254



órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. Os autos vieram 

conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA 

PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA 

MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1. A 

relação jurídica havida entre as partes encontra-se submetida aos ditames 

do Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor, 

destinatário final econômico e fático do produto (unidade imobiliária) 

construído, incorporado e comercializado pelas requeridas fornecedoras 

de modo habitual e profissional (artigos 2º e 3º do CDC). 2. Cabível a 

inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, quando demonstrada 

a verossimilhança das suas alegações, ou quando provada sua condição 

de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). (...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, 

Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) No 

presente caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência do autor, considerando ainda 

que além da verossimilhança das alegações trazidas pelos autores, tal 

inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há 

como o autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da liminar 

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do 

CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: 

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

processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem, observo que 

a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao 

próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido 

processo legal, na medida em que o pedido liminar refere-se à pretensão 

final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas 

irreversíveis, mormente considerando a hipossuficiência da parte autora. 

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em 

seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se 

não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na 

impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior.” [1] 

Portanto, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, 

implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte 

requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em 

precipitação temerária, bem porque as provas colacionadas aos autos não 

se mostram suficientes a demonstrar o alegado na exordial, precisando, 

portanto, avançar em termos procedimentais para que se tenha a 

necessária segurança no exame da pretensão alegada na inicial. Nesse 

sentido, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO 

INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual 

concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, 

contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. 

Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Ante o exposto, ausente os 

requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o 

pedido de tutela formulado na inicial. Outrossim, deixo por ora de designar 

audiência de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 249, de 18 de 

março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

qualquer dependências do serviço judicial, e instituiu o regime de 

teletrabalho em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). Cite-se a requerida para 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de aplicação 

da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem 

prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo 

comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. As providencias 

necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito [1] Novíssimos Perfis do Processo Civil Brasileiro, 1999, 

pág. 34.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

reparação de danos morais e lucros cessantes e pedido de tutela de 

urgência proposta por Nauradi Fátima de Souza Sa em desfavor de 

Sociedade Técnica Educacional da Lapa S.A alegando em síntese ter se 

matriculado no curso de pedagogia junto a instituição de ensino requerida 

em janeiro/2015. Sustenta que ao finalizar o curso regularmente, a 

requerida exigiu o histórico e diploma de conclusão do ensino médio, 

sendo devidamente apresentado pela autora, contudo a requerida recusou 

os documentos por duas vezes consecutivas, sob argumento de que a 

autora havia encerrado seu ensino médio em data posterior a matrícula no 

curso, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência a fim de 

determinar que a requerida conceda a colação de grau e expedição do 

diploma no curso superior realizado pela autora, sob pena de multa. Os 

autos vieram conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO aos 

requerentes os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da inversão do ônus da 

prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Neste 

prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da 

prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na 

hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que 

os requeridos reúnem melhores condições de comprovar o alegado. Deste 

modo, determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

liminar Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 

300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: 

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

processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem, observo que 

a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao 

próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido 

processo legal, na medida em que o pedido liminar refere-se à pretensão 

final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas 

irreversíveis, mormente considerando a hipossuficiência da parte autora. 

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em 

seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se 

não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na 

impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior.” [1] 

Portanto, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, 

implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte 

requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em 
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precipitação temerária, bem porque as provas colacionadas aos autos não 

são suficiente a demonstrar o alegado na exordial, precisando, portanto, 

avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária 

segurança no exame da pretensão alegada na inicial. Nesse sentido, 

colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. 

TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual 

concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, 

contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. 

Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Ante o exposto, ausente os 

requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o 

pedido de tutela formulado na inicial. Outrossim, deixo por ora de designar 

audiência de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 249, de 18 de 

março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

qualquer dependências do serviço judicial, e instituiu o regime de 

teletrabalho em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). Cite-se a parte requerida 

para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

As providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] Novíssimos Perfis do Processo Civil 

Brasileiro, 1999, pág. 34.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de desconstituição de dívida 

c/c reparação por danos morais com tutela de urgência proposta por Jose 

Inacio Ferreira em desfavor de Telefônica Brasil S.A, alegando em síntese 

que foi surpreendido com a informação que seu nome se encontrava 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 123,15 (cento e 

vinte e três reais e quinze centavos) o qual afirma desconhecer o débito 

em questão, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência a 

fim de que seja determinada a exclusão de seu nome dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, sob pena de multa. No mérito, requer seja declarada a 

inexistência dos débitos, bem como a condenação da requerida em 

indenização por danos morais. Os autos vieram conclusos para análise do 

pedido liminar. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Neste 

prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da 

prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na 

hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que 

os requeridos reúnem melhores condições de comprovar o alegado. Deste 

modo, determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Nesse passo, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora, e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados no Id. 31196216, em virtude de débito com 

a requerida, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na 

inicial. Sobre mais, tendo em vista tratar-se a autora de parte 

hipossuficiente na demanda, e por não haver, neste momento processual, 

indícios capazes de justificar a cobrança, é que o pedido deve ser 

deferido. Tampouco há que se por em dúvida a presença do “perigo de 

dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em 

razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de restrição de 

crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende 

indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto 

perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade 

de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que 

possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, 

poderá proceder à nova negativação, com a devida cobrança dos valores 

em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes 

os requisitos autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e 

determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais da 

autora de seus cadastros, referente ao débito no valor de R$ 123,15 

(cento e vinte e três reais e quinze centavos), sob o contrato de nº 

0298781722, inserido pela parte requerida, no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. Outrossim, deixo por ora de designar audiência de 

conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 249, de 18 de março de 

2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer 

dependências do serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (novo coronavírus). Cite-se a parte requerida para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem 

prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo 

comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. As providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c tutela de urgência e danos morais proposta por Priscila 

Regina de Carvalho Salazar da Silva em desfavor de Energisa Mato 
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Grosso Distribuidora de Energia S/A, alegando em síntese que teve seu 

nome protestado pela requerida em razão de um débito no valor de R$ 

11.416,11 (onze mil quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos), 

referente a uma recuperação de consumo de unidade consumidora n. 

6/239903-8 de propriedade da autora. Contudo sustenta que a referida 

unidade consumidora não é utilizada a vários anos pela autora, pois o 

imóvel se encontrava em péssimas condições de uso, sendo que deu 

início a uma reforma, contudo fora suspensa, sendo que a requerida emitiu 

a fatura de recuperação de consumo com valores exorbitantes, qual seja, 

nos valores respectivamente de R$ 11.415,11 (onze mil quatrocentos e 

quinze reais e onze centavos) e, R$ 1.126,80 (um mil cento e vinte e seis 

reais e oitenta centavos), referente ao período de agosto/2016 a 

abril/2019. Afirma ainda que a conduta da requerida se mostra indevida, 

vez que o faturamento foi feito de forma unilateral, desprovido de qualquer 

documentação, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência 

a fim de determinar que a requerida proceda com a exclusão de quaisquer 

restrições em nome da autora. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário 

das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora 

de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, 

devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao 

consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 

Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que os requeridos reúnem melhores condições de 

comprovar o alegado. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência antecipada, 

com fundamento no art. 300 do CPC, a Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos 

do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, vejo que a plausibilidade 

do direito alegado pela parte autora encontra-se presente, já que a tese 

jurídica por ela aventada põe em total discussão a origem dos débitos 

questionados, decorrentes da fatura de recuperação de consumo no valor 

total de R$ 12.541,91 (doze mil quinhentos e quarenta e um reais e 

noventa e um centavos), sendo parcelada unilateralmente nos valores 

respectivamente de R$ 11.415,11 (onze mil quatrocentos e quinze reais e 

onze centavos) e, R$ 1.126,80 (um mil cento e vinte e seis reais e oitenta 

centavos), referente ao período de agosto/2016 a abril/2019, colacionadas 

nos Ids. 30427514, 30427515 e 30427517. Aliem-se a isso, a certidão de 

protesto acostada no Id. 30427523, que indica que a requerida protestou o 

nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, corroborando com a 

narrativa tecida 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 tutela de urgência, defiro o pleito e 

determino seja oficiado ao 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea 

Grande-MT para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sustar eventuais 

protestos levados a efeito pela requerida em desfavor da requerente, bem 

como suspender provisoriamente os efeitos dos respectivos protestos, 

acaso já tenham sido lavrados e registrados, no que tange à cártula ora 

questionada, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penalidades 

legais. Outrossim, deixo por ora de designar audiência de conciliação, em 

atenção a Portaria Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, a qual 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer dependências do 

serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus). Cite-se a requerida para oferecer contestação no prazo de 

15 (quinze) dias sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que 

for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. As providencias necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de desconstituição de dívida 

c/c reparação por danos morais com tutela de urgência proposta por Rene 

Alex Rodrigues Borges em desfavor de Telefônica Brasil S.A, alegando 

em síntese que foi surpreendida com a informação que seu nome se 

encontrava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 

233,47 (duzentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos) o qual 

afirma desconhecer o débito em questão, razão pela qual requer a 

concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada a exclusão 

de seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de multa. No 

mérito, requer seja declarada a inexistência dos débitos, bem como a 

condenação da requerida em indenização por danos morais. Os autos 

vieram conclusos para análise do pedido liminar. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Inicialmente, presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência da autora é 

evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar o alegado. Deste modo, determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da liminar Trata-se de pedido de tutela de 
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urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos 

do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, a relevância do direito 

está demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora, e o extrato 

que evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados no Id. 

31223536, em virtude de débito com a requerida, documentos estes que 

fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tendo em vista 

tratar-se a autora de parte hipossuficiente na demanda, e por não haver, 

neste momento processual, indícios capazes de justificar a cobrança, é 

que o pedido deve ser deferido. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem 

advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco de dados 

de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de 

débito que entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se 

justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e 

da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais da autora de seus cadastros, referente ao débito no valor de R$ 

233,47 (duzentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), 

inserido pela parte requerida, no prazo de 48 horas, sob as penalidades 

legais. Outrossim, deixo por ora de designar audiência de conciliação, em 

atenção a Portaria Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, a qual 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer dependências do 

serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (novo 

coronavírus). Cite-se a parte requerida para oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. As providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de desconstituição de dívida 

c/c reparação por danos morais com tutela de urgência proposta por 

Domingos Santana de Campos em desfavor de Telefônica Brasil S.A, 

alegando em síntese que foi surpreendida com a informação que seu 

nome se encontrava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no valor 

de R$ 300,84 (trezentos reais e oitenta e quatro centavos) o qual afirma 

desconhecer o débito em questão, razão pela qual requer a concessão da 

tutela de urgência a fim de que seja determinada a exclusão de seu nome 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de multa. No mérito, requer 

seja declarada a inexistência dos débitos, bem como a condenação da 

requerida em indenização por danos morais. Os autos vieram conclusos 

para análise do pedido liminar. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Inicialmente, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do 

CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que 

se prove o contrário das afirmações consignadas. Da Inversão do Ônus 

da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que 

este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Neste 

prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da 

prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na 

hipótese em apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez que 

a requerida reúne melhores condições de comprovar o alegado. Deste 

modo, determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Nesse passo, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora, e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados no Id. 31224201, em virtude de débito com 

a requerida, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na 

inicial. Sobre mais, tendo em vista tratar-se a autora de parte 

hipossuficiente na demanda, e por não haver, neste momento processual, 

indícios capazes de justificar a cobrança, é que o pedido deve ser 

deferido. Tampouco há que se por em dúvida a presença do “perigo de 

dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em 

razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de restrição de 

crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende 

indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto 

perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade 

de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que 

possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, 

poderá proceder à nova negativação, com a devida cobrança dos valores 

em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes 

os requisitos autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e 

determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais da 

autora de seus cadastros, referente ao débito no valor de R$ 300,84 

(trezentos reais e oitenta e quatro centavos), inserido pela parte 

requerida, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. Outrossim, 

deixo por ora de designar audiência de conciliação, em atenção a Portaria 

Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento 

das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de 

Mato Grosso e de qualquer dependências do serviço judicial, e instituiu o 

regime de teletrabalho em decorrência das medidas temporárias de 

prevenção no contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). Cite-se a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

As providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010361-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE FERREIRA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de desconstituição de dívida 

c/c reparação por danos morais com tutela de urgência proposta por 

Joanice Ferreira em desfavor de Telefônica Brasil S.A, alegando em 

síntese que foi surpreendida com a informação que seu nome se 

encontrava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 

203,43 (duzentos e três reais e quarenta e três centavos) o qual afirma 

desconhecer o débito em questão, razão pela qual requer a concessão da 

tutela de urgência a fim de que seja determinada a exclusão de seu nome 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de multa. No mérito, requer 

seja declarada a inexistência dos débitos, bem como a condenação da 

requerida em indenização por danos morais. Os autos vieram conclusos 

para análise do pedido liminar. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Inicialmente, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do 

CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que 

se prove o contrário das afirmações consignadas. Da Inversão do Ônus 

da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que 

este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Neste 

prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da 

prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na 

hipótese em apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez que 

a requerida reúne melhores condições de comprovar o alegado. Deste 

modo, determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Nesse passo, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais da parte autora, e o extrato que evidencia a inscrição dos seus 

dados pessoais, colacionados no Id. 31223512, em virtude de débito com 

a requerida, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na 

inicial. Sobre mais, tendo em vista tratar-se a autora de parte 

hipossuficiente na demanda, e por não haver, neste momento processual, 

indícios capazes de justificar a cobrança, é que o pedido deve ser 

deferido. Tampouco há que se por em dúvida a presença do “perigo de 

dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em 

razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de restrição de 

crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende 

indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto 

perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade 

de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que 

possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, 

poderá proceder à nova negativação, com a devida cobrança dos valores 

em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes 

os requisitos autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e 

determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais da 

autora de seus cadastros, referente ao débito no valor de R$ 203,43 

(duzentos e três reais e quarenta e três centavos), inserido pela parte 

requerida, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. Outrossim, 

deixo por ora de designar audiência de conciliação, em atenção a Portaria 

Conjunta n.º 249, de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento 

das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de 

Mato Grosso e de qualquer dependências do serviço judicial, e instituiu o 

regime de teletrabalho em decorrência das medidas temporárias de 

prevenção no contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). Cite-se a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

As providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008911-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada 

de urgência proposta por Tamiria da Silva Rodrigues em desfavor de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, alegando em síntese 

ser proprietária de imóvel localizado nesta comarca, possuindo unidade 

consumidora n.º 6/1951095-7 recebendo os serviços de energia elétrica 

em sua residência. Sustenta que no mês de dezembro/2019 começou a 

receber faturas atípicas, que não correspondem com o seu real consumo, 

vez que o imóvel é simples não possuindo aparelhos eletrodomésticos que 

poderiam aumentar o valor das faturas, se encontrando inadimplente com 

as faturas referentes aos meses de dezembro/2019 no valor de R$ 

355,86 (trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), 

mês de janeiro/2020 no valor de R$ 403,02 (quatrocentos e três reais e 

dois centavos), razão pela qual realizou reclamação no Procon-MT, sendo 

as faturas retificadas para os respectivos valores R$ 289,76 (duzentos e 

oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) e, R$ 289,03 (duzentos e 

oitenta e nove e três centavos). Contudo, afirma que os valores não 

correspondem com o seu real consumo, tendo ainda recebido fatura no 

valor de R$ 267,05 (duzentos e sessenta e sete reais e cinco centavos), 

referente ao mês de fevereiro/2020 e, R$ 277,06 (duzentos e setenta e 

sete reais e seis centavos), bem como se encontra cadastrada como 

baixa renda. Assim, requer a concessão da tutela de urgência a fim de 

determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento da 

energia elétrica em seu imóvel, em virtude das faturas questionadas ou 

quaisquer outras não condizentes com o seu real consumo, bem como se 

abstenha de encaminhar seu nome para os órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de multa. É a síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora 

de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, 

devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao 

consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 

Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 
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VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que os requeridos reúnem melhores condições de 

comprovar o alegado. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência antecipada, 

com fundamento no art. 300 do CPC, a Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos 

do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, vejo que a plausibilidade 

do direito alegado pela parte autora encontra-se presente, já que a tese 

jurídica por ela aventada põe em total discussão a origem dos débitos 

questionados, decorrentes das faturas dos meses de dezembro/2019 no 

valor de R$ 355,86 (trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis 

centavos), mês de janeiro/2020 no valor de R$ 403,02 (quatrocentos e 

três reais e dois centavos), mês de fevereiro/2020 no valor de R$ 267,05 

(duzentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) e, mês de 

março/2020 no valor de R$ 277,06 (duzentos e setenta e sete reais e seis 

centavos), conforme apresentação de histórico de pagamento (Id. 

30470772), corroborando com a narrativa tecida na inicial. Destarte, 

considerando a discussão dos referidos débitos, entendo que maior rigor 

e cautela deve a concessionária requerida adotar para que não proceda 

com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até 

que se cristalize o valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão 

dos serviços de energia é medida temerária. Tampouco há que se por em 

dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que 

podem advir à parte autora caso a cobrança das faturas persistam, na 

medida em que consiste em uma forma de levar a autora ao pagamento do 

débito que entende indevido e pelo próprio fato da autora ficar sem 

energia elétrica, bem como pela própria família da autora ficar sem energia 

elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria 

dignidade da pessoa humana. Contudo, por outro lado no que se refere à 

extensão do pedido quanto às faturas emitidas no curso da demanda, 

verifica-se que não merece acolhimento neste momento processual, uma 

vez que não deram causa à ação. Assim, cabe a aparte autora se valer 

dos meios legais para se insurgir contra eventuais faturas, uma vez que 

na presente demanda tanto o objeto quanto os pedidos já foram 

formulados, podendo ser ampliados/aditados apenas com o consentimento 

da parte requerida até o saneamento do processo (art. 329, II do CPC). Por 

fim, a medida aqui parcialmente deferida em nada prejudica os interesses 

e direitos da requerida, em razão da provisoriedade do pronunciamento. 

Posto isso, defiro em parte os pedidos de tutela de urgência, formulados 

na inicial, mediante o depósito judicial correspondente à média de consumo 

que entende como devido de todos os meses questionados, consoante 

média de consumo apresentada na inicial. Após efetuado o depósito, 

determino seja a requerida intimada a fim de que se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na residência da autora, em 

relação às faturas questionadas, ou que proceda com o seu 

restabelecimento, no caso de já ter suspendido, e ainda, se abstenha de 

incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que 

couber a cobrança das faturas sub judice consoante requerido na inicial, 

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. Na mesma oportunidade, cite-se a parte requerida para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem 

prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo 

comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, sob pena de preclusão. Por fim, ressalto que deixo por ora de 

designar audiência de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 249, 

de 18 de março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do 

Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e 

de qualquer dependências do serviço judicial, e instituiu o regime de 

teletrabalho em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). Intime-se. Cumpra-se. As 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008992-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONY MAGALHAES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA OAB - MT12158-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERMPEMAT (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de consignação em 

pagamento c/c pedido exclusão dos órgãos de proteção ao crédito c/c 

pedido de tutela proposta por Jhony Magalhães Silva em desfavor de 

Termpermat, pretendendo, em suma, autorização para depósito judicial de 

valor devido decorrente de uma inscrição no cadastro de emitentes de 

cheques sem fundos, em razão da parte requerida se encontrar em local 

desconhecido. Outrossim, objetiva a concessão de liminar, a fim de ter seu 

nome excluído do respectivo cadastro. Os autos vieram conclusos. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, presumindo como verdadeira 

a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe 

o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Pois bem, a requerente ajuizou ação de consignação em 

pagamento em face de credor desconhecido e situado em local incerto, 

aduzindo que está com nome inserto no cadastro de emitentes de 

cheques sem fundos em virtude do não pagamento de dívida. Destarte, 

pretende consignar judicialmente o valor integral do débito, acrescido de 

juros legais e correção monetária, conforme cálculos de Id. 30504698, 

com a consequente exclusão das inscrições negativas em seu nome. Com 

efeito, a hipótese em comento encontra respaldo nas hipóteses de 

consignação em pagamento previstas no Código Civil. Senão vejamos: 

“Art. 335. A consignação tem lugar: (..) III - se o credor for incapaz de 

receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto 

ou de acesso perigoso ou difícil;” Destarte, a par da narrativa tecida na 

inicial e do interesse do requerente em quitar suas obrigações, bem como 

verificada, in casu, a impossibilidade de identificação e localização do 

credor, DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias para o depósito pretendido, nos 

moldes do art. 542, inc. I, do Código de Processo Civil. Finalmente, 

considerando que a consignação em princípio cessa para o devedor os 

juros e os riscos (art. 540, CPC), afastando, assim, a mora caracterizada 

pela falta de pagamento, tenho por admissível a exclusão do nome da 

requerente do cadastro de emitentes de cheques sem fundo que se 

relacionarem com o objeto da presente. Nesse mesmo sentido, a 

jurisprudência trazida à colação: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA 

ANTECIPADA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CREDOR 

DESCONHECIDO. DEPÓSITO E PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. RESTRIÇÃO DE 

NOME. RETIRADA. COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO. POSSIBILIDADE. 

Se a parte autora da ação de consignação em pagamento assinala não 

saber quem é o vero credor dos cheques sem fundos que emitira, tem ela 

o direito de ver seu nome retirado dos cadastros de inadimplentes, lá 

inseridos pelo Banco sacado, desde que complemente os valores com o 

corresponde aos juros de mora e a correção monetária do período, porque 

tal depósito assegura o pagamento da dívida."[1] "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CREDOR 

DESCONHECIDO. DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO 

REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1 - A consignação em pagamento, 

desde que no valor integral do débito acrescido de juros e correção 

monetária, afasta a mora do devedor, restando desautorizada a inscrição 

de seu nome em cadastros de restrição creditícia. - Agravo provido.”[2] 

Posto isso, DEFIRO o pleito liminar, mediante o depósito judicial acima 

deferido, e determino seja oficiado ao BANCO HSBC BANK DO BRASIL 

S.A, a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais do requerente 

de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 120,00 (cento e vinte reais) 

(cheque n°. 00061), Banco HSBC, agência 0638, conta 03112-23, de 
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titularidade do requerente, no prazo de 48 horas, sob as penalidades 

legais. Cite-se o requerido, por edital, este com prazo de 20 dias, (art. 257, 

IV, do CPC), para levantar o depósito ou oferecer resposta, no prazo de 

15 (quinze) dias, observando-se, o que dispõe o art. 546, caput, e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por oportuno, à vista de 

que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 

257, II, do CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode 

ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. A alegação de que o 

depósito não é integral só será admissível se o réu indicar o montante que 

entende devido (art. 544, IV, CPC). Alegada a insuficiência do depósito e 

indicado o montante que entende devido, ao autor é lícita a 

complementação no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação (art. 

545, CPC). Por outro lado, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia 

depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o 

processo quanto a parcela controvertida (art. 545, §1, CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] TJMG, 

Agravo de Instrumento 1.0024.10.306673-4/001, Des. Rel. LUCIANO 

PINTO, 17ª Câmara Cível, Comarca de Origem Belo Horizonte, julgado em 

16/06/2011, DJe 02/08/2011 [2] TJMG, Agravo de Instrumento 

1.0024.12.086582-9/001, Des. Rel. JOSÉ MARCOS VIEIRA, 16ª Câmara 

Cível, Comarca de Origem Belo Horizonte, julgado em 03/07/2013, DJe 

12/07/2013

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002824-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO (REU)

Credores (REU)

BANCO BRADESCO S/A (REU)

CHARQUEADAS TRANSPORTES LTDA (REU)

SHAREN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - 

ME (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

MACCAFERRI DO BRASIL LTDA (REU)

MULTIACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS LTDA. 

(REU)

BANCO DO BRASIL (REU)

Aliança Metalurgica (REU)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (REU)

ETERNIT S A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC3210-O (ADVOGADO(A))

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

PAULO FRANCISCO GRIGOLETTI GASTAL OAB - RS95492 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

ISABEL ISSLER FERREIRA DE ARAUJO RUSSO OAB - RS76667 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO REZENDE RUSSO OAB - RS59259 (ADVOGADO(A))

JONAS PEREIRA FANTON OAB - SP273574 (ADVOGADO(A))

ANDRE NICOLAU HEINEMANN FILHO OAB - SP157574 (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198-O (ADVOGADO(A))

RUBENS ISCALHAO PEREIRA OAB - SP71579 (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA DUARTE DA SILVA OAB - SP347140 (ADVOGADO(A))

EMERSON ALVAREZ PREDOLIM OAB - SP309313 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

DIEGO MENEZES VILELA OAB - GO27962 (ADVOGADO(A))

RENAN VINICIUS PELIZZARI PEREIRA OAB - SP303643 (ADVOGADO(A))

FERNANDO RUDGE LEITE NETO OAB - SP84786 (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

LIANE POINTNER OAB - RS39173 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ARCELORMITTAL CONTAGEM S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

LARA DE GOES SALVETTI OAB - SP340743 (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

VOESTALPINE MEINCOL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LIANE POINTNER OAB - RS39173 (ADVOGADO(A))

Banco Safra S-A (TERCEIRO INTERESSADO)

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

GTA POWDER COATINGS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

GLADISON DIEGO GARCIA OAB - SP290785 (ADVOGADO(A))

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002824-96.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de pedido da recuperanda para suspensão da Assembleia Geral 

de Credores que seria continuada no próximo dia 17 de abril corrente, com 

fundamento na situação de pandemia ocasionada pelo novo “coronavírus”, 

conforme orientação da OMS, Governo Federal, Estadual e Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso sob a exegese da Portaria 247 e 249 de 

2020, a fim de resguardar toda a sociedade, assim como à saúde de todos 

os envolvidos (Id. 30648229). A Administradora Judicial manifestou-se nos 

autos no Id. 30781159, requerendo a intimação via Diário de Justiça 

Eletrônico, de todos os credores e demais interessados acerca da 

suspensão da Assembleia Geral de Credores que realizar-se-ia no dia 

17/04/2020. Na decisão proferida no Id. 30961111, determinou a intimação 

de todos os credores para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca do 

pedido de suspensão da AGC. No seguimento, a Administradora Judicial 

manifestou-se no Id. 31186861, nos seguintes termos: “Se observa na 

decisão de id. 30961111, Vossa Excelência determinou a intimação de 

todos os credores para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca do 

pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores, quando o ato já 

está suspenso e que a manifestação da AJ foi no sentido de que, por 

cautela, se intimassem os credores da suspensão dos ato. Salvo melhor 

juízo, trata-se de mero erro material na decisão, pois a intimação dos 

credores seria apenas para que todos formalmente fossem intimados da 

suspensão da AGC e que aguardem a nova data a ser designada por 

Vossa Excelência, após a sugestão desta Administradora Judicial em 

conjunto com a Recuperanda, uma vez que ainda tem que se confirmar a 

disponibilidade do local. Neste cenário, a Administradora Judicial, tendo em 

vista a existência de mero erro material na decisão (id. 30961111), 

roga-se a imediata comunicação, via DJE, de que o ato já está suspenso, 

nos termos da Portaria do TJMT, bem como que doravante será informado 

nos autos a nova data da AGC, com publicação de edital de convocação 

para somente aqueles credores que se fizeram presente na instalação 

dos trabalhos”. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. O pleito deve ser acolhido. Verifica-se que procede a alegação de 

erro material na decisão proferida no Id. 30961111, ao determinar a 

intimação via DJE de todos os credores e eventuais interessados acerca 

do pedido de suspensão da Assembleia Geral de Credores. Logo, à vista 

de que inexatidões materiais podem ser alteradas a qualquer tempo e de 

Ofício pelo Juiz, à luz do que elucida o inc. I, do art. 494, do Código de 

Processo Civil, tenho que a retificação do Item 3 da decisão de Id. 

3096111, mostra-se necessária. Posto isso, retifico o Item 3 da decisão de 

Id. 3096111, fazendo constar a seguinte deliberação: “Trata-se de pedido 

da Recuperanda para suspensão da Assembleia Geral de Credores que 

seria continuada no próximo dia 17 de abril corrente, com fundamento na 

situação de pandemia ocasionada pelo coronavírus. Aportou aos autos, 
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petitório registrado sob Id. 30781159, no qual a Administradora Judicial 

requer a intimação, via Diário de Justiça Eletrônico, de todos os credores e 

demais interessados acerca da suspensão da Assembleia Geral de 

Credores. Pois bem. Segundo as informações do Ministério da Saúde[1]: 

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O 

novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos 

registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus 

(COVID-19). De acordo com o aludido órgão estatal a transmissão do 

coronavírus[2] ocorre pelo ar ou por contato pessoal com secreções 

contaminadas, como: gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; contato 

pessoal próximo, como toque ou aperto de mão; contato com objetos ou 

superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. 

O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, com intervalos 

que chegam a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para 

aparecer desde a infecção. Verifica-se diariamente novas medidas e 

recomendações são adotadas pelos órgãos públicos e pela iniciativa 

privada, para evitar maior alastramento de contaminação do vírus. É 

pública e notória a crise gerada pelo COVID-19, um quadro de incertezas 

acerca de informações sobre o vírus, sua curva de contaminação em 

nosso país e a capacidade estatal e social para lidar com a pandemia por 

ele ocasionada em todos os setores públicos e privados de nosso país. 

Nesse sentido, é a recomendação do Presidente do Conselho Nacional de 

Justiça, Recomendação n. 63, de 31 de março de 2020, vejamos o seu 

artigo 2º: Art. 2º Recomendar a todos os Juízos com competência para o 

julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que 

suspendam a realização de Assembleias Gerais de Credores presenciais, 

em cumprimento às determinações das autoridades sanitária enquanto 

durar a situação de pandemia de Covid – 19. (grifei) No presente caso, as 

negociações previstas a serem realizadas na AGC entre a devedora e 

seus credores são de amplo conhecimento e o requerimento de 

suspensão da AGC presencial para o próximo dia 17 de abril corrente, 

faz-se necessário o deferimento de suspensão em cumprimento às 

determinações das autoridades sanitárias enquanto durar a situação de 

pandemia de COVID-19. Diante do exposto, defiro a suspensão da 

Assembleia Geral de Credores nos termos requeridos pela recuperanda. 

Intimem-se todos os credores e eventuais interessados da suspensão da 

AGC.” No mais, mantenho inalterados os demais termos da decisão retro. 

Cumpra-se, com às providências necessárias. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] 

h t t p s : / / c o r o n a v i r u s . s a u d e . g o v . b r /  [ 2 ] 

http://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#transmissao

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007557-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Roseli Aparecida de Franca propôs a presente 

ação de indenização por danos morais em face de Eucatur-Empresa Uniao 

Cascavel De Transportes E Turismo Ltda, ambos devidamente 

qualificados, aduzindo, em síntese, que realizou a compra de um bilhete de 

passagem rodoviária com itinerário Juína/MT a Vilhena/RO, para o dia 

22.09.2017 às 19:00 com horário de chegada previsto para às 00:30h do 

dia 23/09/2017. Nesse passo, salienta que após 70km, por volta das 22h, 

o pneu do ônibus em que se encontrava furou. Aduz que somente no dia 

23/09/2017 às 07h que a empresa ré encaminhou mecânico para 

consertar o pneu. Afirma que todo esse tempo de espera, aguardou 

dentro do ônibus por uma solução, sem água, comida ou qualquer amparo. 

Uma viagem que tinha em torno de 5 horas de duração, teve duração de 

18 horas. Razão pela qual, requer a condenação da requerida em danos 

morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Com a inicial vieram 

documentos. Audiência de conciliação restou inexitosa (id. 11097508). 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no Id. 11612096, 

alegando que devido a forma como se deu o estouro do pneu, o motorista 

não conseguiu retirar a roda para inserir o estepe, assim, como não havia 

comunicação no local, o motorista precisou aguardar que passasse algum 

veículo na rodovia para solicitar que avisassem na garagem da requerida 

em Vilhena, para que enviassem socorro. Alega que infelizmente todos 

ficaram a noite toda no ônibus aguardando o socorro, que devido à falta 

de comunicação no local só chegou às 07h da manhã do dia seguinte. 

Ressaltou, ainda, que não havia ônibus reserva na garagem de Vilhena, 

sendo assim a empresa ré enviou um mecânico para trocar porém também 

não conseguiu. Assim, afirma que o mecânico orientou que o motorista 

prosseguisse lentamente até encontrar outro ônibus para fazer a 

baldeação. Ressalta que a situação que provocou o atraso não decorreu 

de qualquer conduta da parte ré, uma vez que um pneu furado é uma 

situação totalmente alheia ao contrato de transporte. Salienta que inexiste 

dano moral por se tratar de situação corriqueira, transponível, que não 

ultrapassa o mero dissabor, sendo ainda caso fortuito, excludente de 

responsabilidade da ré. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte autora no id. 11759558 apresentou impugnação à 

contestação. Em seguida as partes informaram não possuir interesse na 

produção de outras provas além das já existentes nos autos (Ids. 

16673278 e 16716705). É o que tinha a relatar. 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. Além do que, as partes 

manifestaram não possuírem interesse na produção de outras provas. Do 

mérito Resulta dos autos como incontroverso que no dia 22/09/2017 a 

viagem do autor de Juína/MT para Vilhena/RO, marcado para as 19h com 

previsão de chegada para 00:30h do dia 23/09/2017, não saiu como 

esperado. De forma houve atraso de 15 horas, conforme se observa dos 

documentos de Id. 10138251, 10138257 e 10138279, aliado ao fato de que 

o próprio requerido confirma em sua contestação ter ocorrido o atraso no 

referido transporte por problemas técnicos (pneu estourado). Pois bem. O 

Código Civil em seu art. 393, diz que o caso fortuito ou de força maior 

existe quando uma determinada ação gera consequências, efeitos 

imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir. A esse respeito, Fernando 

Noronha leciona: Característica essencial do caso fortuito ou de força 

maior em sentido amplo é ser ele sempre acontecimento inevitável. Mas 

verdadeiramente inevitável é somente o fato estranho à atividade da 

pessoa e que deixa esta na impossibilidade de agir, seja impedindo-a de 

obstar à sua ocorrência, na responsabilidade civil em sentido estrito (isto 

é, a resultante da violação de deveres gerais de neminem laedere), seja 

impedindo-a de realizar a prestação, nas obrigações negociais (isto é, 

nascidos de contratos e de negócios jurídicos unilaterais). Essa 

característica de inevitabilidade esta bem fincada no único preceito do 

Código Civil que procura caracterizar o caso fortuito ou de força maior: o 

parágrafo único, do art. 393. Segundo este preceito, 'o caso fortuito ou de 

força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 

evitar ou impedir'. As características da irresistibilidade e da 

imprevisibilidade são importantes, mas a nosso ver são suficientes para 

caracterizar o caso fortuito ou de força maior. A elas há que acrescentar 

um terceiro requisito que é enfatizado, sobretudo na doutrina e na 

jurisprudência francesa: a externidade. Se este requisito não estiver 

presente, não poderemos considerar o fato como sendo verdadeiramente 

inevitável. É que há fatos que são imprevisíveis e irresistíveis, mas que 

devido à circunstância de estarem ligados à atividade desenvolvida por 

uma pessoa e só acontecerem devido a ela, não podem ser considerados 

inevitáveis: se a pessoa se abstivesse de atuar, eles não se verificariam 

(Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 623-626). No caso 

concreto, inobstante os argumentos do requerido acerca de um problema 

técnico alheio a sua vontade, observo que o mesmo sequer demonstrou 

nos autos as suas alegações, ônus que lhe incumbia. Ademais, intimado 

para dizer a respeito das provas que pretendia produzir, pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (Id. 16716705). Alia-se a isso, os 

documentos acostados pela parte autora através de vídeos e fotos (id. 

10138257 e 10138279) comprovam inequivocadamente os fatos narrados 

por ela na exordial. Outrossim, apesar do requerido afirmar que teria 

empreendido todos os esforços para minimizar os transtornos do autor, 

tais alegações não afastam a sua responsabilidade civil, tratando-se, 
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inclusive, de responsabilidade objetiva, a teor do que dispõem os artigos 

932, III, e 933, ambos do Código Civil. Ao abordar sobre o tema, Sérgio 

Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil, São 

Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 402, assim disciplina: “O fornecedor de 

serviços, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este 

dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e se 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Em suma, 

os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de 

produtos e serviços) e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua 

responsabilidade se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas 

que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor: inexistência do defeito e culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Todavia, sopesando as circunstâncias 

descritas na petição inicial, tenho que não podem ser entendidas, de forma 

alguma, como mero aborrecimento sem maiores consequências. No caso, 

há que se ressaltar que o pedido de danos morais formulados pela autora 

advém da própria conduta ilícita da empresa, por falha na prestação de 

serviços, conforme acima consignado. Certo é que, a simples falha na 

prestação dos serviços, com o descaso e desrespeito ao consumidor 

comprova o efeito danoso de ordem moral, não reclamando esforço 

probatório neste sentido. Neste contexto, em observância aos princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições 

econômicas financeiras do autor e da requerida e os transtornos sofridos 

pelo autor, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos 

a extensão do dano foi considerável, entendo justa a indenização a título 

de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suma, 

entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da indenização por 

danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, o empobrecimento 

da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, “dupla função reparatória e penalizante[1]” e a 

conduta arbitrária da requerida foi grave, motivo porque deve ser 

reprimida pelo Poder Judiciário. Do dispositivo Pelo exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida 

ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral a 

autora, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer 

seja, data em que houve o atraso da viagem. Por conseguinte, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da 

presente lide. Condeno por fim a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso 

de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos 

patronos, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º, do art. 85, do CPC. Transitado em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ 

- registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004144-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HACTOM PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Hactom Pereira Leite promove ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedidos de indenização por 

danos morais em face de Banco do Brasil S/A, sustentando, em síntese, 

que firmou contrato com a requerida e foi disponibilizado um cartão de 

crédito. Restou acordado que a requerida iria enviar o cartão no endereço 

do autor e o desbloqueio seria possível somente pelo titular mediante 

senha pessoal. Aduz que o cartão de crédito nunca foi encaminhado para 

o seu endereço, bem como ressalta que não utilizou o serviço contratado, 

porém para a sua surpresa o seu nome foi inserido no banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida vencida no valor de R$ 

1.665,47 (um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete 

centavos), referente ao contrato nº 79844025. Ao final, pugna para que 

seja declarada a inexistência do débito e a condenação da requerida a 

indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

A requerida apresentou contestação (id. 9401154) alegando 

preliminarmente inépcia da inicial. No mérito, aduz que em que pese a 

alegação de que o autor não recebeu o cartão de crédito de sua 

titularidade existe diversas transações bancárias em sua conta corrente, 

bem como que o banco requerido não foi informado do suposto extravio 

do cartão. Em seguida, teceu comentários sobre a impossibilidade de 

danos morais e por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação no id. 9442166. Em 

seguida, a audiência de conciliação restou inexitosa (id. 9447523). 

Intimadas para especificarem quais provas pretendem produzir, apenas a 

requerida manifestou (id. 19437842). Após os autos vieram conclusos 

para deliberação. É o relato. Fundamento e decido. Da inépcia da inicial 

Alega a requerida a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que o 

autor trouxe apenas narrações de fatos sem que tenha exposto as 

razões de direito, bem como a petição inicial não está instruída com todos 

documentos indispensáveis à propositura da ação e o autor carece de 

interesse processual por não ter comprovado nenhum dano, razão pela 

qual requereu que seja reconhecida a inépcia da inicial. Desde logo, vejo 

que a preliminar não prospera, uma vez que o Código de Processo Civil 

fixou no artigo 330, § 1º, os motivos que tornam a petição inicial inepta, 

quais sejam: falta de pedido ou causa de pedir; lógica entre os fatos e 

conclusão e compatibilidade entre os pedidos. Pois bem, a análise do 

processo revela que a petição inicial está material e formalmente 

constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, tanto que 

possibilitou a realização da defesa da ré sem maiores empecilhos. Deste 

modo, rejeito as preliminares. Do mérito 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. Pois bem, a ação foi ajuizada em razão da inscrição do nome 

do autor no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito pela dívida 

vencida R$ 1.665,47 (um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e 

quarenta e sete centavos), referente ao contrato nº 79844025, porém o 

autor alega a inexigibilidade da dívida, tendo em vista que o cartão de 

crédito adquirido em virtude do contrato firmado junto a requerida não ter 

sido enviado a sua residência. Assim, afirma que não houve a utilização 

dos serviços cobrados. Analisando os autos, verifico que a razão está 

com o requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada de 

que o autor utilizou os serviços prestados pela requerida. Isso porque, 

instaurado o contraditório com a citação da requerida, ela descurou de 

trazer aos autos documentos idôneos que comprovem a entrega do cartão 

de crédito alegado, bem como deixou de comprovar a inadimplência por 

parte do autor referente ao débito questionado na inicial, uma vez que não 

colacionou qualquer fatura nos autos que possam demonstrar a 

inadimplência ou pagamentos realizados pelo autor. Portanto, sem a prova 

dos fatos, as alegações do requerido se tornam frágeis e inconsistentes, 

tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do 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 a ré têm o ônus de 

provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas 

verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 
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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”. Neste contexto, havendo provas 

de que o requerente não se beneficiou com os serviços prestados pela 

requerida a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, uma vez que 

indevida. Diante disso, é de ser declarada a inexistência do débito, no 

importe de R$ 1.665,47 (um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e 

quarenta e sete centavos), referente ao contrato nº 79844025. Do dano 

moral Assim, uma vez que a requerida não trouxe à baila elementos que 

corroborassem com suas declarações, imperioso reconhecer que a 

inscrição do nome do autor no serviço de proteção ao crédito foi indevida 

e diante disso, a 4ª Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio: "A 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro"(RESP. 

165. 727, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Outrossim, 

conforme já deveras pacificado, o dano extrapatrimonial, ao contrário do 

dano material, que deve ser comprovado estreme de dúvidas, prescinde 

de provas, mesmo porque seria subestimar por demais o sentimento 

humano pretender que a vítima comprove a humilhação, o transtorno e o 

constrangimento, experimentados, bastando, apenas, a prova do ato 

injusto, praticado por outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim 

entende o insigne civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra “Perdas e danos”, 

Aide Editora, p. 15, indicando os elementos integrantes do dano moral, 

acima explicitado, a saber: “a) modificação para pior no estado da vítima; 

b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito 

danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na 

humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição 

no estado de espírito e felicidade, em consequência da lesão”. O direito ao 

nome, meio por excelência através do qual se manifesta à identidade 

pessoal, é a mais rica e importante divulgação do direito à indenização, 

merecendo repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o 

lançamento indevido e injusto de nome de consumidor junto a cadastro de 

órgãos que impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência e 

a falta de zelo do requerido em, indevidamente, inserir o nome do autor na 

lista de maus pagadores, rende ensejo à indenização. Desta forma, o dano 

moral decorrente do constrangimento causado ao demandante pelo ato 

ofensivo praticado pelo requerido deve ser reparado. Portanto, mister se 

faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos 

danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. Dessa feita, atento às circunstâncias do caso 

concreto, uma vez reconhecida a responsabilidade do requerido pela 

conduta ilícita e, considerando as condições econômicas financeiras das 

partes, os transtornos sofridos pelo autor, bem como considerando que 

pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho 

que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra 

bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o 

objetivo da indenização por Dano Moral não é o enriquecimento do autor e 

tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento 

do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e 

penalizante”[1]. No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Apelação Cível - Ação de 

Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da indenização, o 

julgador deve observar a gravidade da ofensa, de forma a atenuar o 

sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante sirva de fonte de 

locupletamento fácil[2]”. Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor R$ 1.665,47 (um 

mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), 

referente ao contrato nº 79844025 e condenar a requerida ao pagamento 

em favor do autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da 

data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

ocorrido (Súmula 54, STJ). Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos autos. Decaindo a 

parte autora em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a 

sucumbência seja suportada em sua totalidade pela requerida, nos termos 

do parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 2º do CPC). Transitado 

em julgado, aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de 

quinze (15) dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito [1] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - 

registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos. [2] 4ª 

Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – 

Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, 

Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT 

(www.tj.mt.gov.br).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007873-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARMINDO RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007873-55.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MANOEL CARMINDO RONDON REU: EMPREENDIMENTOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária de 

cancelamento de ato jurídico proposta por MANOEL CARMINDO RONDON 

em desfavor de EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA., 

ambos devidamente qualificados. Narra o autor que é legítimo proprietário 

do imóvel situado no lote 03, da quadra 97, do Loteamento Jardim Paula III, 

nesta cidade, matriculado sob o n. 95.585 perante o 1º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis de Várzea Grande, o qual adquiriu da requerida 

Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. em 16 de abril de 1984. 

Prossegue narrando que efetuou o pagamento de todos os pagamentos 

devido pelo imóvel, contudo no dia 10 de outubro de 2013, a requerida 

solicitou ao cartório o cancelamento da averbação do contrato de compra 

e venda firmado entre as partes, sob o fundamento de ausência de 

pagamentos das prestações pactuadas, tendo esta promovido a 

publicação de edital no Jornal Diário Oficial. Afirma que, o cancelamento 

jamais poderia ter ocorrido, haja vista que o contrato celebrado entre as 

partes já foi alcançado pelo instituto da prescrição, entretanto a requerida 

em 14 de abril de 2015 vendeu o imóvel para um terceiro, mesmo ciente 

que o imóvel está quitado. Por fim, afirma que tentou resolver 

administrativamente a situação com a requerida, todavia as tentativas 

restaram infrutíferas. Assim, requer o reconhecimento da prescrição em 

relação ao contrato celebrado entre as partes, impossibilitando o 

cancelamento da averbação que fora feito pela requerida, devolvendo a 

propriedade ao autor e como medida de manutenção do Direito; ou 

subsidiariamente que seja determinado o pagamento ao autor do valor 

atualizado do lote que era de sua propriedade. Com a inicial vieram os 

documentos de Ids. 10329941-ss. A inicial foi recebida no Id. 10602762, 

deferindo-se os benefícios da Justiça Gratuita. A audiência de conciliação 

restou prejudicada, em razão da ausência da parte requerida (Id. 

11595082) A requerida Empreendimento Nossa Senhora da Guia apesar 

de devidamente citada (Ids. 10785607;10785742), deixou escoar o prazo 

sem apresentação de defesa, conforme certificado no Id. 28026410. A 

parte autora requereu ao julgamento antecipado da lide (Id. 15075333). Os 

autos vieram conclusos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória além das 

provas coadunadas aos autos. Assim, atento aos princípios da brevidade 

e economia processual, conheço diretamente do pedido, julgando o feito 

no estado em que se encontra, nos moldes do art. 330, I do CPC, 

mormente porque assim postularam as partes. Da revelia da requerida 

Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Verifica-se que apesar de 

devidamente citada, a requerida Empreendimentos Nossa Senhora da Guia 

descurou de oferecer contestação, pelo que decreto a sua revelia, vale 

destacar que os efeitos da revelia afetam apenas a matéria fática, e não o 

direito. Assim, à revelia acarreta apenas a presunção de veracidade dos 

fatos alegados pelo autor. No que toca ao direito, cabe ao autor a sua 

demonstração e ao julgador a apreciação. Do mérito No caso concreto, 

pretende o autor requer ao reconhecimento da prescrição em relação ao 
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contrato celebrado entre as partes, impossibilitando o cancelamento da 

averbação que fora feito pela requerida, devolvendo a propriedade ao 

autor e como medida de manutenção do Direito; ou subsidiariamente que 

seja determinado o pagamento ao autor do valor atualizado do lote que era 

de sua propriedade. Analisando os autos, verifica-se que o autor juntou 

aos autos a cópia da matrícula n. 95.585, referente ao lote urbano n. 03, 

Quadra 97, do Loteamento Jardim Paula III, nesta cidade, comprovando 

averbação em seu nome em 16 de abril de 1984. O ponto nodal da 

presente demanda cinge em saber se a averbação “AV/1” constante da 

matrícula n. 95.585 é nula, bem como se a escritura pública de compra e 

venda firmada entre a requerida e seu registro (R-2) constante da 

indigitada matrícula também são nulos. Pois bem, consta da “AV/1” que por 

meio de requerimento da segunda requerida, cancelou-se a averbação da 

titularidade do imóvel matriculado sob o n. 95.585 conferida ao Sr. Manoel 

Carmindo Rondon, pautada na Lei de Parcelamento de Solo Urbano (Lei n. 

6.766/1979), retornando a propriedade do imóvel a requerida 

Empreendimento Nossa Senhora da Guia Ltda., que por sua vez, vendeu 

para terceira pessoa, Sra. Ana Maria de Arruda Paula. Para a obtenção 

deste cancelamento, a requerida apresentou editais publicados no Diário 

Oficial, conforme mencionado pelo autor na exordial. No mais, verifica-se 

que a terceira pessoa realizou a aquisição, frente ao cancelamento 

realizado pela requerida, considerando que valeu-se da lei de 

parcelamento de solo urbano para o fim de obter o cancelamento, contudo 

tendo a parte requerida, devidamente citada esta permaneceu inerte 

descurando de carrear aos autos aos menos os editais de publicação 

para possível análise do motivo que a levou a postular pelo cancelamento 

da averbação de domínio. Outrossim, urge da lei de parcelamento de solo 

urbano que o cancelamento do registro poderá de dar por decisão judicial; 

requerimento conjunto das partes contratantes e quando houver rescisão 

comprovada do contrato (art. 36), as quais incorrem na espécie. É certo, 

que o autor manifestou não possuir qualquer interesse no cancelamento, 

tendo ainda a requerida realizado o cancelamento da averbação 30 (trinta) 

anos depois da averbação do imóvel em nome do autor. Por outro lado, da 

análise da matrícula de Id. 10329942, extrai-se que a requerida realizou a 

venda do lote para a Sra. Ana Maria de Arruda Paula em 29.07.2014, e 

quando da aquisição constava como detentora do domínio do imóvel a 

requerida. Assim, ainda que esteja comprovada a conduta irregular da 

requerida, que vendeu em duplicidade o mesmo imóvel, não se pode falar 

que de igual modo agiram o terceiro adquirente, mormente quando a este, 

na qualidade de adquirente do bem, cabem, antes da aquisição, verificar 

se na matrícula consta como proprietário o efetivo vendedor, sendo certo 

que a matrícula do imóvel litigioso, frise-se, constava o nome da requerida 

– efetiva vendedora. Ademais, não estariam os compradores obrigados a 

vasculhar os registros da empresa vendedora e/ou documentos 

administrativo municipal para saberem se o imóvel já não teria sido vendido 

anteriormente. Nesse caso, sendo a vendedora titular do domínio, seria de 

se presumir sua boa-fé, assim como a boa-fé do terceiro adquirente. 

Portanto, no presente caso, não há provas concretas quanto à má-fé do 

terceiro adquirente, muito menos que agiu em conluio com a empresa 

alienante do terreno objeto da lide. Registro, ainda, que o autor tinha o 

dever legal de promover na matrícula do imóvel o registro da aquisição, 

mas não o fez. Tampouco apresentou motivos da sua omissão. Todavia, é 

certo que tal omissão foi, indiretamente, responsável pela venda em 

duplicidade. Especificadamente, o autor adquiriu o imóvel no ano de 1984, 

tomando ciência em 2017 de que o bem estava sob domínio de terceiro 

adquirente, contudo sequer informou quando pretendia promover o 

registro do imóvel. Com tais informações, é certo que o autor contribuiu 

para o fato. Portanto, os prejuízos que sustenta ter sofrido em razão do 

negócio firmado pela parte demandada deverá ser suportado apenas em 

relação à requerida, alienante do imóvel, não podendo o terceiro, 

presumidamente, de boa-fé, ser prejudicado. Sobre o tema: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - VENDA DE 

IMÓVEL EM DUPLICIDADE - PRETENDIDA NULIDADE DA SEGUNDA 

ALIENAÇÃO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - FALTA DE REGISTRO DA PRIMEIRA 

ALIENAÇÃO - ESCRITURA DE REGISTRO DO IMÓVEL OUTORGADA EM 

NOME DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - AUSÊNCIA DE VÍCIO A ENSEJAR A 

NULIDADE DO ATO - SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO - DANO 

MATERIAL DEVIDO - PREJUÍZO COMPROVADO - VALOR A SER 

APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1- Presume-se a boa-fé daquele que adquire 

imóvel em que, na matrícula, não consta qualquer restrição. Logo, não há 

como impor ao terceiro adquirente a pecha de má-fé se o adquirente 

anterior não registrou a promessa de compra e venda na matrícula do 

imóvel. 2- Na hipótese, considerando que a Autora/Recorrente não 

formalizou a Escrituração do Contrato de Compra e Venda quando adquiriu 

os lotes descritos na inicial, infere-se que a segunda alienação, registrada 

em nome do Recorrido José Rodrigues de Moura, é legal, eis que 

presumida a boa-fé daquele que adquire imóvel em que, na matrícula, não 

consta qualquer restrição. 3- Tendo em vista a comprovação da venda em 

duplicidade dos imóveis por parte da Imobiliária Recorrida, esta deve ser 

compelida a ressarcir os danos materiais sofridos pela Apelante, de modo 

que a indenização deve corresponder ao valor atual de mercado dos 

lotes, o que deverá ser apurado por meio de liquidação de sentença. 

(TJMT - (Ap 136921/2017, Desa. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018) 

Ocorre, contudo, que a pretensão declaratória de nulidade atingirá a 

esfera jurídica de terceiros de boa-fé, o que torna impossível, pelo menos 

do ponto de vista prático, a restituição da titularidade do imóvel ao autor e, 

por conseguinte, a sua reintegração na posse da área, razão porque o 

pleito declaratório de nulidade deve ser convertido em perdas e danos. 

Assim, deverá ser apurado em liquidação o valor do imóvel à época da 

venda para terceiro para fins de ressarcimento do autor pelos prejuízos 

sofridos, sobre cujo valor deverá incidir correção monetária pelo INPC a 

partir da propositura da presente ação, acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês desde a citação. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida 

Empreendimento Nossa Senhora da Guia Ltda. a ressarcir o autor as 

perdas e danos decorrentes da venda do imóvel a terceiro, consistente no 

valor do imóvel em questão à época da sua tradição ao terceiro, a ser 

apurado em liquidação de sentença e cuja a correção deverá observar os 

termos acima já delineados. Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC. Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a 

requerida Empreendimento Nossa Senhora da Guia Ltda. ao pagamento 

das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos patronos da 

parte autora e dos requeridos adquirentes, diante do lapso de tempo 

decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do 

patrono (CPC - § 2º, do art. 85). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003860-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUBIA PAMELA LAGUNA DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Lubia Pamela Laguna De Quadros ajuizou a 

presente ação declaratória de inexistencia de débito com pedido de tutela 

provisória de urgência e indenização por dano moral em face de Energisa 

Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, aduzindo, em síntese, que é 

titular da Unidade Consumidora n°. 6/2160167-9, e que foi surpreendida 

com uma fatura no valor de R$ 751,35 (setecentos e cinquenta e um reais 

e trinta e cinco) com vencimento em 29/03/2018. Salienta que solicitou 

vistoria junto a requerida porém sem sucesso. Aduz ser indevida a 

cobrança efetuada pela requerida, razão pela qual requer o cancelamento 

da cobrança no valor de R$ 751,35 (setecentos e cinquenta e um reais e 

trinta e cinco) e indenização em danos morais no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). Com a inicial vieram documentos. Na decisão de id. 

13168532 o pedido liminar foi deferido. Realizada audiência de conciliação, 

esta restou infrutífera (id. 14056206). A requerida apresentou 

contestação no id. 14454626, alegando que a média de consumo 
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verificado no imóvel sempre foi basicamente a mesma. Aduz que a parte 

autora não comprovou que a medição efetuada pela requerida é 

incompatível com consumo faturado com a carga instalada no imóvel. 

Sendo assim, não ultrapassou os limites da normalidade. Afirma, que a 

suspensão foi devida uma vez que a requerente estava inadimplente com 

a fatura de março/2018, portanto, agiu no exercício legal de seu direito. 

Insurgiu em face do pedido de danos morais, requerendo, por fim, a 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 14822407. Em seguida a requerida 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 24251991). Após os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado 

da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o 

processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Do mérito Pois bem, o requerente apresentou discordância 

com relação à fatura do com vencimento em 29/03/2018, no valor de R$ 

751,35 (setecentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco), a qual não 

representa seu consumo médio. A requerida afirma e sustenta que o 

débito existe, pois seus atos possuem presunção relativa de veracidade, 

competindo a autora, mediante prova idônea, desconstituí-los, não tendo a 

mesma se desincumbido de tal mister, constituindo, deste modo, lícita a 

emissão da fatura. No entanto, não tendo a requerente, segundo afirma, 

utilizado o consumo de energia elétrica registrado na fatura vencida em 

29/03/2018, com consumo de 997kWh, sendo ela parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, era ônus da requerida a 

comprovação de que houve o consumo, nos exatos moldes do artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “São direitos 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 for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências.” A concessionária requerente tem plenas 

condições dessa prova, com seu banco de dados, arquivos documentais 

e cadastros dos usuários. Para tanto colacionou nos autos histórico de 

conta do cliente, ora requerente, conforme id. 14454627. Pois bem, resta 

claro e evidente diante das faturas e histórico de conta colacionadas pela 

parte autora junto da inicial (id. 13164933 e 13164872), que houve 

irregularidade na mensuração do consumo de energia elétrica da 

requerente, sobretudo porque desde o ano de 2014 o consumo da parte 

autora não ultrapassou a média 400 kWh. Alia-se a isso, conforme 

reclamação da autora junto ao Procon (id. 13164913) mesmo sendo 

solicitado vistoria técnica no seu medidor, a requerida não realizou até o 

momento, levando em conta a data de solicitação até a data da 

contestação. Assim, não se pode impor ao requerente o pagamento R$ 

751,35 (setecentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco) com 

vencimento em 29/03/2018, devendo tal débito ser declarado inexistente 

em decorrência dos fatos acima narrados. Do dano moral O equívoco 

cometido pela requerida, falhando na prestação dos seus serviços ao 

suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da 

autora, devem ser considerados como ato ilícito que enseja indenização 

por danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do 

Consumidor, desmerecendo qualquer importância ao elemento culpa, haja 

vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente 

objetiva. “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.” 

Ademais, são notórios os transtornos causados a requerente ante a 

interrupção arbitrária de sua energia elétrica, bem essencial a vida 

moderna, tanto que seu fornecimento está sujeito a continuidade, 

dispensando maiores considerações sobre o assunto. A propósito, colho 

o seguinte julgado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – APLICABILIDADE - FATURAMENTO INCOMPATÍVEL COM 

A MÉDIA DE CONSUMO – PROVAS DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - 

INDEMONSTRADA – CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO 

DESPROVIDO.1. Em razão da inversão do ônus da prova (CDC, art. 14, 

§3º), incumbia à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, a origem 

dos débitos apontados como devidos, comprovando que realmente houve 

a correta medição de consumo na unidade consumidora do requerente.2. 

Como consequência lógica da cobrança indevida, também resta evidente a 

ilegalidade do corte de energia elétrica devendo a empresa requerida 

responder objetivamente pelos danos causados à vítima (CDC, art. 14)3. O 

autor sofreu interrupção indevida no fornecimento de sua energia elétrica, 

que é serviço essencial para vida humana, o que basta para a 

caracterização do dano moral suportado, tendo em vista que esse tipo de 

dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação do efetivo dano 

sofrido pela parte. Precedentes.4. No que diz respeito ao “quantum” 

indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não 

deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a 

ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.” (TJMT - 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) Assim, reconhecida 

a existência do dano moral causado a requerente, cumpre-me agora 

examinar somente a questão da fixação de seu valor. Nesse ponto, mister 

se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos 

dos danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. 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” (in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15). Nestes termos, atento às 

circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade 

da requerida, consoante acima já explanado, considerando as condições 

econômico-financeiras da parte autora e da requerida, bem como 

considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano 

foi pequena, tenho que a quantia equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) pelos danos morais mostra-se bastante razoável. Em suma, tenho 

como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por 

danos morais não é o enriquecimento da parte autora e tampouco o 

empobrecimento da parte requerida, tendo, sim, o caráter coercitivo e 

pedagógico. Do dispositivo Isto exposto, pelos fundamentos acima, julgo 

parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a 

inexigibilidade da cobrança do valor de R$ 751,35 (setecentos e cinquenta 

e um reais e trinta e cinco) com vencimento em 29/03/2018, bem como 

condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da requerente, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo 

índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% 

a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e por 

consequência, convalido a liminar deferida nos autos. Condeno a 

requerida ao pagamento das despesas, custas judiciais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, atento à natureza da causa, o tempo de tramitação e o local 

da prestação dos serviços (CPC - §2º, art. 85). 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. 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: 1010222-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JOSE MORAIS DO VALE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARUFI OAB - MT18462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010222-26.2020.8.11.0002. AUTOR: MAURO JOSE MORAIS DO VALE 

REU: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO PLANTÃO 

JUDICIÁRIO Vistos etc. MAURO JOSÉ MORAIS DO VALE, representando 

pela sua procuradora provisória MARIA ANGELINA DE OLIVEIRA SILVA, 

qualificados nos autos, propõe a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER com Pedido Liminar em face do ESTADO DE MATO DO GROSSO e 

do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT, sob o argumento de que deu entrada 

no Instituto de Saúde Santa Rosa – Hospital Municipal de Nova Mutum, em 

05.04.2020 com a saúde bastante debilitada, com quadro de febre 

associado a equimoses hemorrágicas em MMII de evolução rápida, 

presença de equimoses hemorrágicas para o resto do corpo, sendo 

constatado presença de distúrbio de coagulação, disfunção renal e 

disfunção hepática. Afirma que foi solicitada vaga para internação em 

Unidade de Terapia Intensiva, mas até o momento não foi disponibilizada a 

vaga, necessitando com urgência sua transferência para UTI, sob pena de 

risco de morte. Instruiu seu pedido com documentos pessoais do 

assistido, dentre eles a solicitação médica informando que a situação do 

paciente é gravíssima, devido potencial de sangramentos. Pois bem. No 

caso em tela, pela narrativa dos fatos e pelos documentos juntados aos 

autos, creio existirem motivos suficientes para a concessão da tutela 

almejada, dada a excepcionalidade da situação posta em juízo. É por 

demais cediço que a concessão de tutela prevista no art. 461, § 3º, do 

CPC, é perfeitamente possível, desde que se façam presentes dois 

requisitos: relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e 

a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte 

requerente, caso venha a ser procedente a decisão de mérito. No caso 

em epígrafe, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos 

dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma 

vez que não pode o Poder Público, por intermédio dos requeridos, se 

negar a prestar, de forma contínua, assistência médico-hospitalar à 

paciente que se encontra com estado crítico de saúde, necessitando de 

custoso tratamento médico e medicamentos com urgência – até porque, 

seu direito é plenamente amparado pela Constituição Federal em seu artigo 

197, que dispõe: “Art. 197. São de relevância pública as ações e os 

serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 

sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado". Quanto à possibilidade da 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, caso venha a tutela 

jurisdicional ser concedida somente em sentença final, é evidente, pois 

não há bem maior a ser protegido que o bem da vida. CONCEDO A 

LIMINAR a liminar de antecipação de tutela específica, para que os 

requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOVA 

MUTUM/MT, no prazo de 12 (doze) horas, adotem as providencias 

cabíveis, no sentido de viabilizar a transferência do autor MAURO JOSÉ 

MORAIS DO VALE, do Instituto Santa Rosa de Nova Mutum para a UTI - 

Unidade de Terapia Intensivo, em estabelecimentos do Requerido ou que 

atendem ao SUS, ou mesmo em Hospital/Clínica/Instituição Particular, caso 

não haja disponibilidade imediata nas instituições públicas, até mesmo 

outras Unidades da Federação, garantindo-se assim que a assistida tenha 

adequado atendimento. Intime-se também o Superintende da Central 

Estadual de Regulação, ou o responsável legal, a fim de viabilizar o 

cumprimento da presente decisão. Deve o Sr. Oficial de Justiça lavrar 

certidão circunstanciada das diligências realizadas, com a finalidade de 

viabilizar o tratamento/remoção/internação da paciente em UTI – Unidade 

de Terapia Intensiva, bem como advertir o responsável pelo cumprimento 

da presente decisão, que a prática de qualquer ato no sentido de impedir 

ou dificultar seu cumprimento, renderá ensanchas às sanções cíveis e 

criminais, sem prejuízo da multa pecuniária diária que fixo em R$1.000,00 

(mil reais). Cumprida a tutela, citem-se os requeridos, com as formalidades 

legais, para que conteste, querendo, a ação, no prazo legal. Expeçam-se 

os competentes mandados de intimação e citação, com as advertências 

legais, facultando o benefício do artigo 172, § 2ª do CPC. Concedo ao 

autor, outrossim, a gratuidade de justiça, nos moldes ditados pela Lei 

1060/50, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer 

tempo em caso de alteração da sua situação, bem como, se detectado que 

não faz “jus” ao pleito, com a aplicação de multa do décuplo do valor das 

custas processuais devidas. Decorrido o período de plantão forense, 

encaminhe-se para à Vara Competente para distribuição. Intime-se e 

cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Várzea Grande, 10 de abril 

de 2020, às 15h30min. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito Plantonista

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1019128-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR GONCALVES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA OAB - MT0015989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE SAUDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 056/2007-CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte 

Autora, por intermédio do seu Procurador, para manifestar acerca da 

certidão de id 31276343 e requerer o que entender por direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Divânia Rosa Federici de Almeida Gestora Juidiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 595138 Nr: 18847-38.2019.811.0055

 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: CIRO DOMINGOS DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:OABMT13188B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante do declínio de competência e visto que os laudos médicos são 

desatualizados, determino a intimação da parte Autora para, no prazo de 

até 30 (trinta) dias, juntando aos autos relatório médico atualizado, 

informando a evolução da enfermidade e do tratamento, bem como a 

prescrição médica confirmando a necessidade da manutenção do 

tratamento, especificando a previsão do período necessário.

Ato contínuo, a vista do Enunciado nº 03 de Conselho Nacional de Justiça 

da III Jornada do Direito da Saúde (“Nas ações envolvendo pretensões 

concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir 

somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou 

indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – 

SUS e na Saúde Suplementar”. (Redação dada pela III Jornada de Direito 

da Saúde – 18.03.2019), registro que deverá de igual forma, a parte 

Exequente apresentar a negativa atualizada do ente público em lhe 

fornecer os medicamentos.

 Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para deliberações e/ou 

sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 327126 Nr: 23455-54.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSA, LLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDVG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA LÉIA DA SILVA - 

OAB:12.164 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença no interesse da criança Talita da 

Silva Araújo, visando a disponibilização da fórmula alimentar e suplementar 

NEO ADVANCE e NEOFORTE.

Não havendo objeção, homologo a prestação de contas do último alvará 

eletrônico nº 531596-4/2019, de 09 de agosto de 2019 no valor de R$ 

16.675,00 (fl. 716) e NF nº 000.054.459 emitida em 16/08/2019, no valor de 

R$ 16.675,00.
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Lado outro, verifico que o objeto do presente cumprimento de sentença foi 

plenamente alcançado, visto que o tratamento passou a ser custeado 

diretamente pelo Município de Várzea Grande, conforme recibo de entrega 

dos produtos supracitados na presente data, na quantidade indicada no 

receituário médico datado e assinado 07/02/2020, fl. 732.

Diante disso, reputo cumprida a obrigação e julgo extinta a execução, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

Em caso de descumprimento deverá a parte interessada ajuizar incidente 

de cumprimento de sentença exclusivamente digital, com o devido traslado 

tão somente das peças necessárias, fazendo referência ao número deste 

processo.

Oportunamente, arquivem-se e proceda-se à devida baixa.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 602148 Nr: 4956-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tratam os autos de ação de obrigação de fazer em favor de Celina da 

Silva Ferreira, 79 (setenta e nove) anos de idade) visando o fornecimento 

de medicamentos necessário para tratamento de seu quadro clínico.

Em prosseguimento ao feito, o fato de tratar-se de medicamentos não 

disponibilizados pelo SUS não pode constituir óbice ao exercício do direito 

subjetivo à saúde, “conseqüência indissociável do direito à vida” (RE 

271.286/RS), máxime porque não demonstrado ser o caso de 

medicamento experimental ou sem registro no país, somenos que sua 

aquisição exija dispêndio de vultosa quantia dos cofres públicos.

Outrossim, importa acentuar, no que tange à efetivação do direito à saúde, 

há competência comum de todos os entes da federação, existindo 

previsão expressa no art. 23, II, da CR/1988 quanto à responsabilidade 

solidária entre União, Estados e Municípios.

Em face da responsabilidade solidária dos entes federados pelo 

implemento de ações e serviços com vistas a assegurar o direito à saúde, 

é facultado ao cidadão exigir a efetivação do direito (que lhe é assegurado 

constitucionalmente) de um ou de todos os entes, em separado ou de 

forma conjunta, sem que lhe seja exigido perquirir quais as atribuições 

concernentes à União, aos Estados ou ao Município.

Aliás, em julgamento de questão relacionada ao fornecimento de 

medicamentos, a nossa Corte Máxima no julgamento do RE nº 855.178, 

realizado sob o regime da repercussão geral, reafirmou a sua 

jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos no 

dever de prestar assistência à saúde.

Eis a ementa do referido precedente:

 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente.” (RE nº 855.178 RG, rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/3/2015).

E, mais recentemente, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DIREITO À SAÚDE - 

PRELIMINAR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - 

INEXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS - MÉRITO - FÁRMACO NÃO 

PADRONIZADO PELO SUS - BORTEZOMIB - CÂNCER - INEFICÁCIA DE 

TRATAMENTO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - CACON'S - UNACON'S - 

COMPROVAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA E NECESSIDADE - 

RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação de prestar o serviço de saúde de 

forma gratuita, quando inexiste política pública específica para a 

disponibilização do tratamento médico vindicado, é de qualquer dos entes 

federativos, conjunta e solidariamente. Preliminar rejeitada. 2. O direito à 

saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas 

às pessoas, representa consequência constitucional indissociável do 

direito à vida. 3. Para os pacientes portadores de câncer, foi instituído 

tratamento gratuito e específico por meio dos Centros de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) e das Unidades de Alta 

Complexidade em Saúde (UNACONs), criados pelo SUS. 4. Comprovado 

que a paciente faz seu tratamento clínico em uma UNACON, que já foi 

submetida à quiometerapia sem êxito, e que não há outra opção de 

tratamento eficaz no SUS, o fornecimento do medicamento pelo ente 

estatal é medida que se impõe. 5. Recurso provido.” (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0000.19.124153-8/001, Relator(a): Des.(a) José 

Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 23/01/0020, publicação da súmula em 24/01/2020).

Sendo assim, no caso em tela, o(s) Requerido(s) são responsáveis pela 

manutenção da vida, saúde e dignidade da parte Requerente devendo 

propiciar tais direitos mediante o custeio/fornecimento dos medicamentos 

pleiteados, conforme laudo médico acostado na inicial.

Posto isso, observo que constatada a necessidade de aquisição de 

medicamentos não disponibilizados pelo SUS em favor da paciente, ora 

demandante e, aliado ao custo dos medicamentos e logística na entrega do 

mesmo à Secretaria de Estado de Saúde, a aquisição da medicação 

pleiteada se dê, por ora, pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de 

Medicamentos.

Por fim, fica(m) a(s) parte(s) Requerida(s) intimada(s) para realizar(em) o 

depósito voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias do valor equivalente 

para um trimestre de tratamento, na proporção para cada parte Requerida, 

em conta à disposição do Juízo. Caso não ocorra, procedo ao bloqueio 

judicial, na proporção para cada parte Requerida, e autorizo o 

levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido 

em favor da empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período 

de 03 (três) meses.

Aguarde-se a prestação de contas e expedição do competente alvará 

judicial, cujos atos serão cumpridos pelo Gabinete, devendo a parte 

Autora ser intimada somente após a realização destas fases para que, 

provida de documentação pessoal, receita médica, decisão judicial e nota 

fiscal comprovando a entrega do produto se dirija à Secretaria de Estado 

de Saúde.

Anoto que somente será objeto de aquisição o medicamento com prazo de 

validade superior a 18 (dezoito) meses. O medicamento será encaminhado 

à Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da 

Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia 

Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na Avenida Gonçalo 

Antunes de Barros nº 3366, bairro Carumbé, juntamente com a 

Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado 

– COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira nº 63, 

Centro Sul, Complexo CERMAC, disponibilizara a entrega da medicação.

Ademais, diante responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto 

ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de 

viabilizar a entrega dos medicamentos para os pacientes que residem em 

cidades do interior do Estado fica atribuída ao Município de origem do 

paciente, devendo o mesmo adotar os procedimentos necessários para 

dispensar a medicação, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Em caso de medicamento cuja a utilização seja exclusivamente hospitalar, 

determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital 

habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão 

servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.

Ressalto que o demandante deve submeter a nova avaliação médica ao 

término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do 

fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e 

entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado nº 02 

da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

 Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de 

suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte 

Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

As providências necessárias.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017889-97.2019.8.11.0002

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

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CARLOS MACHADO OAB - 632.676.671-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, para, no prazo de 15 

(quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 

321), a fim de apresentar a certidão de óbito da de cujus. 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 262735 Nr: 1457-98.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIA AZELIAS FONTES, ANADIR 

MARQUES DA SILVA, JOSÉ CANUTO FONTES, ALAIR ANTONIA FONTES 

LEITE, OZELIO FONTES, CARMEM MARQUES DE SOUZA, ARICE 

MARQUES DE FONTES, GONÇALO FONTES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Avulta-se dos autos que os valores devidos pela Executada foram 

devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de Pequeno Valor ou 

Precatório pendente de pagamento, não havendo razões para o 

prosseguimento da fase de execução.

É a síntese do necessário.

 Decido.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 188/196), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 200).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 300996 Nr: 21694-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ERIBERTO JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA CURVO - 

OAB:4254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fl. 313), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 317).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Aguarde-se EM CARTÓRIO a comunicação de pagamento do Precatório de 

fl. 312.

Após, façam-me os autos conclusos para expedição de alvará e 

consequente extinção em razão do cumprimento da obrigação (CPC, artigo 

924, inciso II).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 301606 Nr: 22356-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Avulta-se dos autos que os valores devidos pela Executada foram 

devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de Pequeno Valor ou 

Precatório pendente de pagamento, não havendo razões para o 

prosseguimento da fase de execução.

É a síntese do necessário.

 Decido.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 230/231), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 236).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 339806 Nr: 7801-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARIA REVELES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:8448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fl. 218), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 224).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Aguarde-se EM CARTÓRIO a comunicação de pagamento do Precatório de 

fl. 217.

Após, façam-me os autos conclusos para expedição de alvará e 

consequente extinção em razão do cumprimento da obrigação (CPC, artigo 

924, inciso II).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 388160 Nr: 4180-51.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BRASILINA GOMES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Da análise dos documentos lançados nos autos, constata-se que a parte 

reclamante se trata de pessoa não alfabetizada (fls. 12/14).

Assim, intime-se o advogado da parte autora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, juntar o instrumento procuratório conferindo-lhe poderes especiais, 

assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 595), a fim de 

viabilizar a expedição do alvará, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Após, imediatamente conclusos.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 430855 Nr: 1391-45.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ REINALDO JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Da análise dos documentos lançados nos autos, constata-se que a parte 

reclamante se trata de pessoa não alfabetizada (fls. 13/15).

Assim, intime-se o advogado da parte autora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, juntar o instrumento procuratório conferindo-lhe poderes especiais, 

assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 595), a fim de 

viabilizar a expedição do alvará, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Após, imediatamente conclusos.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 244193 Nr: 4985-77.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALCIDIA NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA Á SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO-MT, HOSPITAL 

ORTOPEDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURE FERREIRA SALES 

- OAB:9.372/MT, ERNESTO CAMPOS FILHO - OAB:6.666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A-MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16381/O, EDUARDO BERGAMO - OAB:22.005-B/MT, Fábio Yegros 

Pereira - OAB:8574, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17251, 

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510/MT, REGINA 

MACEDO GONCALVES - OAB:0505/MT, regina macedo gonçalves - 

OAB:505, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique os dados bancários para a expedição de alvará, bem como 

manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, suprindo a 

falta que impede o seu regular prosseguimento.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 244927 Nr: 5457-78.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO SAMPAIO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA CURVO - 

OAB:4254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fl. 415), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 418).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Aguarde-se EM CARTÓRIO a comunicação de pagamento do Precatório de 

fl. 412.

Após, façam-me os autos conclusos para expedição de alvará e 

consequente extinção em razão do cumprimento da obrigação (CPC, artigo 

924, inciso II).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 250784 Nr: 10111-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Avulta-se dos autos que os valores devidos pela Executada foram 

devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de Pequeno Valor ou 

Precatório pendente de pagamento, não havendo razões para o 

prosseguimento da fase de execução.

É a síntese do necessário.

 Decido.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 212/213), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 216).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 252095 Nr: 11254-35.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, KEYWALDO VIEIRA NASCIMENTO - OAB:MT 24.652/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Avulta-se dos autos que os valores devidos pela Executada foram 

devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de Pequeno Valor ou 

Precatório pendente de pagamento, não havendo razões para o 

prosseguimento da fase de execução.

É a síntese do necessário.

 Decido.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 242/243), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 239).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 255265 Nr: 13350-23.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fl. 176), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 179).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Aguarde-se EM CARTÓRIO a comunicação de pagamento do Precatório de 

fl. 169.

Após, façam-me os autos conclusos para expedição de alvará e 

consequente extinção em razão do cumprimento da obrigação (CPC, artigo 

924, inciso II).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 342580 Nr: 9965-28.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORA RAINHA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Avulta-se dos autos que os valores devidos pela Executada foram 

devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de Pequeno Valor ou 

Precatório pendente de pagamento, não havendo razões para o 

prosseguimento da fase de execução.

É a síntese do necessário.

 Decido.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 104/105), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 96).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007584-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos, Defiro a Assistência Judiciária Gratuita. Cuida-se de “AÇÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR IDADE RURAL C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS” 

que Francisca Barbosa de Oliveira move em desfavor do Instituto Nacional 

de Seguro Social - INSS. Aduz a autora que nascida em 02.04.1962, que 

está atualmente com 56 anos, tendo dedicado quase toda à vida às lides 

rurais, conforme narrativa a seguir. Iniciou com o trabalho rural ainda 

criança, no estado do Mato Grosso, ajudando seus pais e irmãos no 

cultivo de mandioca, banana, feijão, milho, entre outros, em regime de 

economia familiar. Continuou na mesma atividade depois que se casou, 

assim como viveu e trabalhou na zona rural a vida inteira, sendo certo que 

ainda trabalhava como rurícola na data em que completou as condições 

para a concessão do benefício. Insta salientar que a Autora de forma 

ininterrupta manteve o labor rural em regime de economia familiar. Pugna 

pela concessão de tutela de urgência a fim de determinar a implantação do 

beneficio no prazo de 05 (cinco) dias. É o relatório. DECIDO. Almeja a 

requerente a concessão de tutela antecipada a fim de determinar o 

recebimento do benefício aposentadoria por morte. Pois bem. Preleciona o 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300 – A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” Em assim sendo, tem-se que a tutela de urgência é uma medida 

célere, evidenciada de plano a probabilidade do direito do Requerente 

conjuntamente com o risco de dano, para que, em sede de cognição 

sumária, o magistrado possa proferir a decisão. Portanto não vislumbro a 

presença dos requisitos para a tutela de urgência do Art. 300 e ss do 

NCPC, mesmo porque o caso exige maiores dilações probatórias, máxime 

com a resposta da parte ré. INDEFIRO, pois o pedido de tutela de urgência. 

CITE-SE o Requerido com as observâncias e advertências legais. Vindo 

resposta do Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista 

ao Autor, para, querendo, impugnar no prazo legal. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005169-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE GALDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005169-35.2018.8.11.0002. AUTOR(A): SIRLENE GALDINO DA SILVA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cite-se a 

autarquia/requerida com as observâncias e advertências legais. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1014799-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MATTOS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE-SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

URBANOS DE VÁRZEA GRANDE-MT- STUVG (IMPETRADO)

 

Vistos, Trata-se de “Mandado de Segurança c/c Pedido de Provimento de 

Medida Liminar” em que PAULO SERGIO MATTOS DA SILVA, apresentou 

em face do Secretario da Guarda Municipal Superintendência de Transito e 

Transportes Urbanos – STUVG, requerendo medida liminar para liberação 

do veículo marca FORD/FOCUS 1.6L, ano de fabricação 2005, chassi nº 

8AFDZZFHA5J449815, de placas HSF 8396/MS. Determinado ao 

impetrante para no prazo de no prazo de 30 dias, proceder com o 

recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 456 da CNGC/MT, ID n.º 24963262. 

Deixou decorrer o prazo sem manifestação conforme certidão de ID n.º 

31057957. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Dessa forma, 

verifico que a parte requerente não pretende dar continuidade ao feito. 

Posto isto, não há mais questões a serem dirimidas nesta ação. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com o trânsito 

em julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. Custas 

pelo requerente. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001674-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELISNALDO GOMES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES OAB - SC33787 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001674-46.2019.8.11.0002. AUTOR(A): JOSE ELISNALDO GOMES 

SANTANA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. JOSÉ ELISNALDO GOMES SANTANA, devidamente qualificado nos 

autos, propôs “ação de concessão de auxílio-acidente c/c 
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Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por 

Invalidez” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, também qualificado, objetivando o recebimento do benefício 

previdenciário. A petição inicial veio instruída com procuração e 

documentos. A realização de perícia médica judicial apresentou como 

histórico do periciando - traumatismo do joelho direito, decorrente de 

acidente de trânsito em 03/02/2012, não havendo comprometimento 

funcional que o incapacite para a atividade laboartiva habitual, concluiu 

que: não foi constatada a incapacidade laborativa, não apresentando 

limitações para a vida independente - ID: 20210431. Citado, o Instituto 

apresentou contestação - ID: 19052374. Impugnação no ID: 19578037. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Sem preliminares ou prejudiciais, passo ao 

exame do mérito, adiantando que o pedido é procedente. Infere-se do 

laudo pericial que o traumatismo do joelho direito, decorrente de acidente 

de trânsito em 03/02/2012, não havendo comprometimento funcional que o 

incapacite para a atividade laborativa habitual, não fazendo jus ao 

restabelecimento do benefício de auxílio acidente. Os requisitos para a 

concessão do benefício do auxílio acidente estão contemplados no artigo 

86 da Lei 8.213/91, que dispõe: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, 

como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. Assim, no caso em tela, não há que se falar em auxílio 

doença-acidentário, sendo improcedente a pretensão, vez que não houve 

comprometimento funcional que o incapacite para a atividade laborativa 

habitual, não apresentando limitação para a vida independente. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido pelos motivos e fundamentos 

acima esposados. Consequentemente, declaro extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das 

custas porque isenta. Não condeno a parte requerente aos honorários 

advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita. Sem remessa 

necessária nos termos do art. 496, § 3º, I, do CPC. Defiro a justiça gratuita. 

P. R. I VÁRZEA GRANDE, 1 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002050-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002050-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA MARCIA DE ARRUDA 

REQUERIDO: INSS Vistos, ANA MÁRCIA DE ARRUDA, devidamente 

qualificada nos autos, propôs “ação de concessão de auxílio-acidente” em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também 

qualificado, objetivando o recebimento do benefício auxílio doença 

acidentário. Aduz que sofreu acidente de trânsito com lesão no ombro. 

Afirma que permaneceu em gozo de benefício de auxílio-doença de 

01/09/2017 até 02/03/2018, e devido a sequela permanente decorrente do 

acidente faz jus ao benefício pleiteado. A petição inicial veio instruída com 

documentos. Citado, o instituto requerido apresentou contestação em ID: 

20628050. Sem impugnação. Determinada a realização da perícia médica, 

o laudo pericial foi apresentado em ID: 21781775. Oportunizada a se 

manifesta a parte autora pugnou pela procedência do pedido, haja visto a 

autora apresenta quadro sequelar permanente. É o sucinto relatório. 

Fundamento. Decido. Sem preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do 

mérito. Pois bem. Analisando os autos, verifico do laudo pericial, que, 

embora a autora apresente quadro sequelar permanente não apresenta, 

no entanto, limitação para a atividade profissional habitual. O laudo foi 

conclusivo no sentido de atestar que não foi constatada a presença de 

redução da capacidade laborativa, estando a lesão consolidada 

clinicamente. Conforme consta no laudo, a requerente não é incapacitada 

para a vida independente e nem mesmo para o trabalho. Acerca do pedido 

de auxílio acidente, os requisitos para a concessão do benefício estão 

contemplados no artigo 86 da Lei 8.213/91, que dispõe: “Art. 86. O 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia.” No presente caso, restou aclarado 

no laudo médico da perícia judicial realizada que a parte autora não possui 

lesões que impliquem em sua capacidade laboral. Desse modo, não 

preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado. Nesse 

sent ido o Tribunal  Regional  Federal  da 1º Região: 

“PREVIDENCIÁRIO.AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR URBANO. 

LIMITAÇÃO LABORAL NÃO CONSTATADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. O 

art. 18, § 1º, da Lei 8.213/91 e o art. 104, do Decreto n. 3.048/99 preveem 

a concessão do benefício de auxílio acidente para o segurado urbano ou 

rural, exceto o doméstico, que, em função de acidente de qualquer 

natureza, tenha a sua capacidade laborativa reduzida para exercer sua 

atividade habitual. 2. O Decreto 3.048/99, em seu artigo 104, § 4º, traduz 

que “não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso: I - 

que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem 

repercussão na capacidade laborativa; e II - de mudança de função, 

mediante readaptação profissional promovida pela empresa, como medida 

preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho”. 3. A 

perícia judicial não constatou qualquer sequela incapacitante da atividade 

laboral da requerente, bem como atestou que está em atividade compatível 

e não apresenta nenhuma dificuldade para a execução do trabalho, fator 

impeditivo de concessão do benefício. 3. Pedido de auxílio-acidente julgado 

improcedente. 4. Apelação da parte autora não provida”. (TRF-1-AC: 

00022612720164013810  0002261-27 .2016 .4 .01 .3810 ,  Re la tp r 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de 

julgamento: 26/04/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

15/05/2017 e-DJF1). Assim, diante do contexto materializado, o 

indeferimento do pedido da autora é, pois, inevitável consequência da 

prova existente no bojo do processo, e nesse diapasão a improcedência 

da ação é apenas o resultado lógico de causa e efeito, em especial frente 

à realidade dos autos. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da 

presente ação, por ausência de nexo causal e, por consequência julgo 

extinto o processo, com julgamento do mérito. Condeno a parte requerente 

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor da causa (art. 85, parágrafo 3º do CPC), contudo suspensa 

a sua exigibilidade, nos termos do art. 12, da Lei 1060/50. Decorrido o 

prazo legal sem eventual interposição de recurso, certifique-se o trânsito 

em julgado e observado as formalidades legais, arquive-se. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 15 de abril de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001842-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZIA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001842-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EZIA ALVES MARTINS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. EZIA 

ALVES MARTINS, devidamente qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Concessão de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido 

de Antecipação de Tutela” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando que seja 

concedido o benefício Auxílio-Doença com pagamento do mesmo desde a 

data do indeferimento, e em sendo constatada incapacidade parcial e 

permanente, que seja revertido o benefício em Aposentadoria por 

Invalidez. A inicial veio instruída com documentos. Indeferimento da Tutela 

de Urgência no ID 18309778. Citado, o Instituto apresentou contestação - 

ID 19052052. Impugnação no ID 19824660. A realização de perícia médica 

judicial no ID 2017818, em resposta aos quesitos e exame clínico foi 

contundente em afirmar a incapacidade laboral parcial e permanente. 

Instadas a se manifestarem acerca do laudo, a parte requerente 

manifestou no ID 22209803, ao passo que a parte requerida deixou 

decorrer o prazo, conforme certidão do ID 23766698. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Extrai-se da inicial, que a requerente, em 

22/08/2018, teve seu pedido de beneficio indeferido, pois não teria 

constatada a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade 
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habitual. Aduz que é portadora de grave espondilodiscoartrose 

multissegmentar na coluna cervical, foi submetida a tratamento cirúrgico 

em 2011, faz uso de medicamentos fortes, sente muita dor, défice de 

força muscular, está impossibilitada para realizar movimentos repetitivos 

ou esforço físico, sendo que os vínculos sempre foram de empregada 

doméstica e faxineira. Assim, a fim de esclarecer a divergência entre a 

conclusão da perícia médica realizada pelo INSS, que considerou a parte 

autora apta às suas funções laborativas e as alegações desta quanto à 

sua incapacidade, foi ordenada a realização de perícia judicial. O laudo 

pericial (ID 2017818), que foi conclusivo no sentido de atestar a 

incapacidade laboral, parcial e permanente da Requerente, informa que 

apresenta limitações irreversíveis, apresentando incapacidade laborativa 

desde 03/2011 e a impedindo de realizar a atividade de doméstica, por ser 

portadora de grave espondilidiscoartrose na coluna vertebral, cervicalgia 

crônica associada a parestesia no membro superior direito, sendo 

submetida a procedimento cirúrgico, sentir fortes dores e fazer uso de 

medicamentos. Posto isso, a concessão dos benefícios de auxílio-doença 

está condicionada à verificação concomitante dos fatos determinantes 

exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, 

na hipótese da aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, 

aliado ao cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) 

contribuições mensais, não excluindo a comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social. Nesse sentido as jurisprudências: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO AUXÍLIO 

DOENÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA 

TEMPORÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. 

INCABÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. O benefício é devido até que 

comprovada a reabilitação de forma a possibilitar o retorno da requerente 

à execução de suas atividades habituais ou a impossibilidade de reversão 

da condição física, a gerar direito à aposentadoria por invalidez. (TRF – 1ª 

Região - AC/BA 0005386-40.2000.4.01.3300, Segunda Turma, j. 

18.5.2011, Rel. Des. Francisco de Assis Betti). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA: RESTABELECIMENTO. 

POSSIBILIDADE. REVISÃO ADMINISTRATIVA PERIÓDICA. NECESSIDADE. 

(...) 3. Em casos como o da espécie, a Lei 8.213/91 é expressa em 

determinar (art. 101) que o segurado se submeta aos procedimentos 

periódicos a cargo da Previdência Social, exame médico, tratamento e 

processo de reabilitação profissional, sob pena de suspensão do 

benefício. 4. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para 

determinar que o INSS restabeleça o auxílio-doença em favor da parte 

autora, mantendo o seu pagamento até que seja ela tida por habilitada para 

o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, caso 

considerada não-recuperável, até que seja aposentada por invalidez - 

devendo se submeter à revisão periódica (art. 71, caput, Lei 8.212/91), 

bem como aos procedimentos descritos no art. 101 da Lei 8.213/91, sob 

pena de suspensão do benefício. (TRF – 1ª Região AG/MG 

0009212-60.2012.4.01.0000, Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal 

Kassio Nunes Marques, e-DJF1 p.23 de 16/08/2012) sublinhei. No caso em 

comento, as provas trazidas aos autos são conclusivas no sentido de que 

há possibilidade de adequação da parte autora para sua atividade habitual 

ou diversa, devendo, portanto, submeter-se aos procedimentos 

estabelecidos no art. 101, da Lei nº 8213/91: Art. 101. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista 

inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 

submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de 

reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento 

dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, 

que são facultativos. (Redação dada pela Lei n° 9.032, de 28.4.95) Por fim, 

tem a parte autora direito ao recebimento do benefício de auxílio-doença 

pelo prazo mínimo de 180 dias até que comprovada a reabilitação de forma 

a possibilitar-lhe o retorno à execução de atividade laboral compatível com 

a limitação sofrida ou a impossibilidade de reversão da condição física, a 

gerar direito à aposentadoria por invalidez, desde que presentes os outros 

requisitos doravante analisados. Como se vê, a parte autora preenche os 

requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou 

sua qualidade de segurado, a carência do benefício e, sobretudo, a sua 

total inaptidão para o exercício laboral. Assim, ante o exposto, com fulcro 

no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei nº 8.213/91, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial de concessão do auxílio 

doença, devendo ser mantido pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) 

dias, sob pena de multa diária por eventual atraso, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Defiro a 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e determino a imediata instauração do 

benefício, pois este tem caráter alimentar. Expeça-se ofício à autarquia, o 

qual deverá ser cumprido na pessoa do gerente executivo da equipe de 

atendimento de demandas judiciais. Sirva a presente de Ofício ao 

representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de auxílio doença, instrumentalizando-o com os documentos 

necessários. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de 

mora desde a citação e a correção monetária a partir do vencimento de 

cada obrigação. Os juros de mora, até vigência da Lei n. 11.960/2009, 

incidirão em 0,5% (meio por cento) ao mês, quando, então, serão 

acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta da poupança, a partir da citação. Correção 

monetária deverá ser calculada com base no INPC – Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam 

ser pagas até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao 

artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, quando passarão a incidir os índices 

oficiais de remuneração básica (TR). Deixo de condenar a parte requerida 

ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação (art. 85, parágrafo 3º do NCPC). Deixo de recorrer, 

de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não 

ultrapassar 1.000 (um mil) salários mínimos, posto que se trata de 

Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do NCPC). Em obediência aos termos 

do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome 

da Parte Beneficiária: Ezia Alves Martins, portador do CPF nº 

161.755.141-49; 2. Filiação: Amélia José da Silva Martins; 3. Benefício 

Concedido: auxílio-doença; 4. Data inicial do Benefício: 22/08/2018 (data 

do indeferimento administrativo); 5. Prazo para a autarquia cumprir a 

sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipada. Sem remessa 

necessária nos termos do art. 496, § 3º, I, do CPC. Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para requerer o que de direito. Sem custas. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001910-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JLX CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Vistos, JLX CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME, 

qualificada nos autos Ação Ordinária na qual controverte com Estado de 

Mato Grosso - SEFAZ. O Autor pretende a anulação das CDAs 20179778 

e n.º 2018933020. Ocorre que os títulos encontram-se quitados, 

consoante comprova-se com os documentos em anexo – consulta 

detalhada de processo. Este pagamento denota falta do devido interesse 

de agir, condição precípua da ação. É o sucinto relatório. Fundamento. 

Decido. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, 

consequentemente, REVOGO A DECISÃO de ID n.º 19027417, condeno o 

autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. . Com o trânsito em 

julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. Custas pelo 

requerente. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008690-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RAMOS PEREIRA BARRETO (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)

 

Vistos, Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LUCIANA RAMOS 

PEREIRA BARRETO, devidamente qualificada nos autos, em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, também qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, dos 
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períodos aquisitivos 2007/2008, bem como o recebimento do terço de 

férias de 2009/2010 e 2013/2014, tendo por base a ultima remuneração. A 

petição inicial veio instruída com documentos. Citado, o Município 

argumentou acerca da prescrição, haja vista a autora não fez nenhum 

requerimento administrativo, e em eventual condenação, que seja, para 

efeito de cálculo os valores da remuneração da época. A parte autora 

impugnou à contestação. Não houve especificações de provas. Os autos 

vieram declinados da Justiça Especial. É o breve relatório. Fundamento. 

DECIDO. Desnecessária se faz a produção de outras provas, motivo pelo 

qual antecipo o julgamento da lide, com fundamento no art. 355, I, do 

Código de Processo Civil, mesmo porque as questões são essencialmente 

de direito e as provas documentais já estão colacionadas aos autos. No 

mérito, os pedidos são procedentes. Dispõe o artigo 7º da Constituição 

Federal, no inciso XVII, acerca dos direitos sociais, incluído ao gozo de 

férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 a mais do salário 

normal. Ademais, quanto a base de cálculo, deverá ser observado o 

salário percebido à época da lesão. No mesmo sentido é entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM 

DO PRAZO A PARTIR DA DATA DA VIOLAÇÃO AO DIREITO - PRELIMINAR 

REJEITADA – MÉRITO: PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO 

USUFRUÍDAS – BASE DE CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR O SALÁRIO 

PERCEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O início da contagem do prazo da prescrição quinquenal é a 

data da violação ao direito (actio nata). No caso, ao verificar que o objetivo 

da Recorrente é auferir a diferença entre o valor pago pelo Estado, 

concernente às férias não usufruídas, e o que entende ser o devido, o 

prazo prescricional começa a fluir a partir do pagamento da indenização. 

As férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de 

cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço 

constitucional, não se efetuando cálculo pelo salário atual como pretendido 

pela parte apelante. (N.U 0504965-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE 

OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020). Acerca da prescrição 

quinquenal está com razão o réu. Levando em consideração que a parte 

autora não fez o requerimento administrativo para pleitear seu direito, 

deve-se aplicar o disposto no art. 1º, do decreto 20.910/32 que 

estabelece o prazo de cinco anos para qualquer direito ou ação contra a 

fazenda pública. No caso em tela, segundo a comprovação através dos 

documentos, especialmente pelo ID: 15525404 em que posso observar o 

período em que não houve o gozo de férias e pagamento dos acréscimos 

pretendidos nesta ação. Assim, a autora faz jus ao recebimento das férias 

acrescidas do terço constitucional. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido formulado na presente ação e 

determino que o requerido proceda com o pagamento das férias integrais 

de 2007/2008 com o respectivo terço de férias e os terços de férias de 

2009/2010 e 2013/2014, referente os cinco anos que precedem o 

ajuizamento da ação respeitando, assim a prescrição quinquenal. 

Ademais, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A correção monetária incidirá a 

partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da 

citação. Sobre a condenação retro mencionada, observando a modulação 

dos efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, deve se ter a 

aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 

11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, 

devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo 

IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do 

RE 870.947/SE. Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e 

despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 4º, inc. I). 

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 3º 

do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, à parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos 

previstos nos artigos 534 e 535 do CPC. Não havendo execução, 

arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003470-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LISABELLE CARLA QUEVEDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003470-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LISABELLE CARLA QUEVEDO 

GOMES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. LISABELLE 

CARLA QUEVEDO GOMES, qualificada nos autos em epígrafe, propôs, 

“Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE-MT, porque, segundo alega, foi contratada 

temporariamente com renovações de contrato, para laborar como 

Profissional de Nível Superior - Enfermeira, desempenhando seu trabalho 

no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, pelo período de 

13/05/2013 a 31/12/2018. Sustenta que fora dispensada em 12/2018, sem 

contudo, receber as verbas rescisórias a que tem direito. Requer, assim, o 

processamento da ação para, ao final, julgá-la procedente para que seja 

reconhecido o vínculo empregatício, com a condenação do 

Município/requerido ao pagamento de verbas trabalhistas. A inicial veio 

instruída com os documentos. Contestação no ID 20992404. Impugnação 

no ID 21279484. As partes manifestaram que não há provas a serem 

produzidas É o relatório. Fundamento. DECIDO. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, I, do Novel Código de 

Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação probatória. 

Objetiva-se, nesta ação, como já relatado, o recebimento do FGTS e 

outras verbas decorrente do trabalho de enfermeira no período 

compreendido de 13/05/2013 a 31/12/2018, através de contrato 

administrativo temporário. Segundo prevê o art. 37, II, da Constituição 

Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da 

CF/88. O doutrinador Alexandre de Moraes ao estudar o tema, ensina que: 

"...três são os requisitos obrigatórios para a utilização dessa exceção, 

muito perigosa, como diz Pinto Ferreira, por tratar-se de uma válvula de 

escape para fugir à obrigatoriedade dos concursos públicos, sob pena de 

flagrante inconstitucionalidade: excepcional interesse público; 

temporariedade da contratação; hipóteses expressamente previstas em 

lei" (Direito Constitucional, 16ª edição, Atlas, 2004, p. 332/333). E que: "A 

última categoria é a dos servidores públicos temporários, os quais, na 

verdade, se configuram como um agrupamento excepcional dentro da 

categoria geral dos servidores públicos. A previsão dessa categoria 

especial de servidores está contemplada no art. 37, IX, da CF, que admite 

a sua contratação por tempo determinado para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público. A própria leitura do texto 

constitucional demonstra o caráter de excepcionalidade de tais agentes. 

Entretanto, admitido o seu recrutamento na forma da lei, serão eles 

considerados como integrantes da categoria geral dos servidores 

públicos" (obr. cit., p. 482). Da leitura dos autos, observa-se que a 

contratação da requerente na função de enferimeira há mais de 5 anos, 

isto é, de caráter “permanente”, desvirtua a finalidade dos contratos 

temporários, sendo, portanto nulos. Os documentos que embasaram o 

pleito inicial impõem o reconhecimento da existência do vínculo de trabalho 

(contrato temporário de prestação de serviço) firmado entre o requerido e 

o requerente, com a efetiva prestação de serviços consoante se denota 

dos documentos que instruíram os autos. A existência desse vínculo, 

celebrado e prorrogado inúmeras vezes pela Autarquia 

Municipal/requerido, à revelia das imposições do art. 37, II da Constituição 

Federal, caracteriza a obrigação de recolhimento das verbas fiscais e 

tributárias inerentes ao interesse público indisponível, entre estas o 

recolhimento do FGTS, de caráter constitucional. Não se pode duvidar que 

a contratação temporária visa atender necessidade de excepcional 

interesse público, celebrada nos termos do inciso IX, do art. 37 da 

Constituição Federal, resultando inconteste o dever administrativo de 

pagamento da verba constitucional alusiva ao FGTS, na forma 

estabelecida pelo art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. Entendo que neste caso 

deve ser aplicada a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, que 

confere aos contratados apenas o direito à percepção das horas 

trabalhadas e depósitos do FGTS. “A contratação de servidor público, 

após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra 

óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao 
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pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas 

trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores 

referentes aos depósitos do FGTS.” (Súmula nº 363 do TST) Nesse 

sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONTRATO TEMPORÁRIO 

- VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO - VERBAS INDENIZATÓRIAS - 

NULIDADE DO VÍNCULO LABORAL - APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE 

SÚMULA N. 363 DO TST - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - INEXISTENTES - DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o 

enunciado de Súmula n. 363 do TST, em se tratando de contratação 

temporária, o vínculo do apelante para com a administração é 

jurídico-administrativo e não trabalhista, razão pela qual o pleito de verbas 

trabalhistas não pode ser recepcionado, sendo cabível a recorrente 

apenas e tão somente a percepção dos valores correspondentes ao 

FGTS. Não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, 

uma vez que estes não foram demonstrados nos autos. (TJMT, Ap, 

111625/2010, DR.ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/03/2012, Data da publicação no 

DJE 27/03/2012). “APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ORDINÁRIO ORIUNDO 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL EM RECLAMAÇÃO QUE DETERMINA A APRECIAÇÃO DO 

RECURSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ORDEM SUPREMA QUE NÃO 

DEVE SER QUESTIONADA OU POSTERGADA - CONTRATO DE 

TRABALHO TEMPORÁRIO - NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE 

PÚBLICO - AUSÊNCIA DEMONSTRADA - ADITIVOS CONTRATUAIS 

NULIFICADOS - DIREITO APENAS AO DEPÓSITO DO FGTS - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não 

obstante o recorrido afirmar que a contratação estava amparada pelo art. 

264, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, regulamentada 

pelo Decreto Estadual n. 23/1995, vê-se que a temporariedade e a 

excepcionalidade da contratação ficaram prejudicada com o decorrer do 

tempo, fazendo se aplicar a prescrição do art. 37, inciso II, da Carta 

Magna. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem a prévia 

aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II, e 

§ 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação 

pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor 

da hora do salário mínimo, e dos valores referentes ao depósito do FGTS. 

E como se observa dos documentos trazidos com a inicial, não há saldo 

de salários, restando apenas a situação jurídica decorrente do fundo de 

garantia por tempo de serviço, que de acordo com o art. 19-A, da Lei 

Federal 8.036/1990, com a redação da medida provisória n. 2.164-41/01, 

define ser devido o depósito na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato seja declarado nulo nas hipóteses do art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal. Ocorrendo a sucumbência recíproca é de ser 

aplicado o art. 21, do Código de Processo Civil.” (TJMT - Apelação 

10988/2009 - Relator Antonio Horário da Silva Neto - Julgado em 

05.10.2009). “RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 

– DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO –– NULIDADE DOS 

CONTRATOS – SÚMULA 363 DO TST- GARANTIA AO FGTS– RECURSO 

PROVIDO. A nulidade dos contratos gera ao contratado o direito ao FGTS, 

nos termos da Súmula 363 do TST.” (TJMT, Ap, 53628/2011, DR. 

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 28/08/2012, Data da publicação no DJE 05/09/2012) 

“APELAÇÃO CÍVEL - VERBAS TRABALHISTAS – SERVIDORA PÚBLICA - 

AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE 

CARGO COMISSIONADO - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO - CONTRATO 

DE CARÁTER TEMPORÁRIO - DESVIRTUAMENTO DO PACTO - 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS SEM DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE 

PÚBLICO - NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO 1. O cargo de agente comunitária de 

saúde não se enquadra no conceito de comissionado, pois não há 

exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme 

determina o art. 37, V da CF/88. 2. Constatado o desvirtuamento do 

contrato de trabalho temporário descrito no art. 37, IX da CF/88, em razão 

das repetidas renovações, resta patente a sua nulidade, de forma que o 

trabalhador faz jus apenas à percepção dos depósitos do FGTS.” (TJMT - 

Terceira Câmara Cível - RAC 123096/2009 - Rel. Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho - J. 09/3/2010). RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – 

PAGAMENTO VERBAS TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – 

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 

4.421/2005 – NULIDADE DOS CONTRATOS – RECONHECIMENTO DE 

VÍNCULO – IMPOSSIBILIDADE - DIREITO APENAS AO RECEBIMENTO DO 

FGTS – SÚMULA 363 DO TST- PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – 

INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA 

PÚBLICA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32 - ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE AFASTADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - 

RECURSO DE APELAÇÃO DO CONTRATADO DESPROVIDO E DO 

MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. As contratações sucessivas 

implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, o que 

impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao contratado o 

direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST, devendo ser 

afastado a condenação ao adicional de insalubridade. Quando se trata de 

direitos junto a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição de cinco anos 

prevista no Decreto 20.910/32. (TJMT, Ap, 31093/2012, DR.SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

14/08/2012, Data da publicação no DJE 05/09/2012) Assim, a requerente 

somente faz jus ao recebimento do FGTS no período trabalhado, ficando 

prejudicados o direito às demais verbas, tais como: férias, décimo terceiro, 

adicional de periculosidade e outros. A Constituição Federal é contundente 

em relação à imposição da efetividade do princípio constitucional do 

concurso público como regra geral às contratações de pessoal efetuadas 

pela administração pública, em consonância com o art. 37, II, da CF/88. A 

contratação sem concurso público é admitida, desde que em caráter 

temporário e excepcional (art. 37, IX). Tratando-se de contrato nulo por 

ausência de prévia aprovação em concurso público, e não havendo 

demonstração da excepcionalidade e do caráter temporário permitidos 

pelo inciso IX, do art. 37 da CF, faz jus o servidor apenas ao recebimento 

de valores correspondentes à contraprestação pelo serviço prestado e 

nada mais. A Administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 

direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 

respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial, inteligência da Súmula 473 do STF. Oportuno ressaltar, 

a jurisprudência é firme no sentido de que o pagamento dos salários do 

período trabalhado possui natureza de indenização por danos materiais, o 

que implica em não fazer jus a quaisquer outras verbas, por não 

configurar danos materiais. Nesse sentido vê-se o seguinte julgado: 

Serviço público. Servidor admitido sem concurso. Inobservância do 

disposto no art. 37, inciso II, da atual Constituição Federal. Contratação 

irregular. Nulidade do ato. Direito do trabalhador ao salário do período 

trabalhado, sem outra parcela de natureza trabalhista reclamada 

judicialmente. Improcedência do pedido do autor. Apelação parcialmente 

provida. É nula a contratação irregular de servidor público sem prévio 

concurso, por inobservância do art. 37, inciso II, e seu § 2º, da atual 

Constituição Federal, só tendo o trabalhador o direito, nesse caso, aos 

salários do período trabalhado, a título de indenização, para que não 

ocorra indevido enriquecimento do empregador às suas custas, mas sem 

direito a qualquer outra parcela de natureza trabalhista. Diante do exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na “Ação 

Declaratória c/c Obrigação de Fazer” proposta por Lisabelle Carla 

Quevedo Gomes, em face do Município de Várzea Grande-MT determinado 

ao requerido o depósito do FGTS referente ao período de 13/05/2013 a 

31/12/2018. A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no 

IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 

6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova 

redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 

de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E. 

Declaro, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3º 

do NCPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 

2º, ambos do NCPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 9 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007279-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALACE SANTOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando que o valor da causa não condiz com a realidade 

dos fatos apresentados, bem como aos 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 a 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: 1010684-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010684-51.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ALEX FERREIRA BORGES 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Indefiro o pedido de desistência do ID 17503261, tendo em vista ser de 

competência da justiça estadual, julgar as causas relacionadas ao 

benefício do auxílio acidentdário. EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO 

DE ORDEM. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE. ACIDENTE DE 

TRAJETO. COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL. – Compete à Justiça 

Comum Estadual julgar as causas relacionadas a acidente do trabalho, 

inclusive as decorrentes de acidentes in itinere. (TRF4 

5009834-36.2018.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, 

Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 

13/03/2019). Nomeio como perito judicial, o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN 

– PERITO INSS, ENDEREÇO: Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work 

Tower, 9º andar, Sala: 908, Centro, Cuiabá-MT, que servirá independente 

de compromisso, com finalidade de certificar eventual incapacidade 

laborativa da parte autora. Intimem-se as partes, para, apresentar os 

quesitos, no prazo de 10 (dez) dias. Considerando ser o Requerente 

beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, os honorários periciais 

correrão à conta da Justiça Federal. Considerando, ainda, a complexidade 

dos trabalhos realizados, o zelo profissional, bem como a dificuldade em 

se encontrar nesta Comarca, profissionais que, aceitem o encargo para 

atuar nos feitos previdenciários, em virtude do pequeno valor que é 

atribuído pelos serviços, que tais profissionais prestam nestes feitos, e, 

com o único intuito de dar prosseguimento aos feitos previdenciários em 

tramite nesta Vara, arbitro os honorários do Perito Judicial no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), aliado a RESOLUÇÃO N. CJF-RES-2014/00305, 

de 07/10/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Os procedimentos em 

direção ao pagamento se darão após o término do prazo para que as 

partes se manifestem sobre o laudo, ou, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados. Com 

fundamento no artigo 474 do NCPC, intime-se o Perito Judicial retro 

nomeado, para indicar data e local da realização da perícia, sendo que a 

data deverá ser após trinta dias, para que haja tempo de intimação das 

partes. Após a resposta do perito, intimem-se, imediatamente, as partes da 

data agendada. Intime-se, ainda, o Perito para apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data agendada 

para a perícia, respondendo aos quesitos formulados. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (art. 477, Pár.único/ 

CPC). Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010133-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

URSULINA PAES DA GUIA (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 SENTENÇA Processo: 

1010133-71.2018.8.11.0002. REQUERENTE: URSULINA PAES DA GUIA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, 

URSULINA PAES DA GUIA, devidamente qualificada nos autos, propôs 

“ação de concessão de auxílio-acidente” em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando o 

recebimento do benefício previdenciário auxílio acidente. A petição inicial 

veio instruída com procuração e documentos. A realização de perícia 

médica judicial concluiu pelo reconhecimento de limitação de flexo 

extensão em cotovelo esquerdo, com comprometimento parcial e 

permanente da capacidade funcional (ID: 18423958). Citado, o Instituto 

apresentou contestação em ID: 19681724. A parte autora se manifestou 

acerca do laudo médico em ID: 20688862, pugnando pela procedência da 

ação, enquanto o requerido deixou o prazo transcorrer “in albis”. Éo breve 

relatório. Fundamento. DECIDO. Sem preliminares, passo ao exame do 

mérito, adiantando que o pedido é procedente. Infere-se do laudo pericial 

que a parte requerente apresenta fratura do cotovelo esquerdo com 

diminuição da amplitude de movimento, decorrente de acidente de 

percurso. Apresenta incapacidade parcial e permanente. A lesão sofrida, 

decorrente de acidente de trânsito em 03/06/2013, limitou fisicamente a 

parte autora permanentemente, de sorte que, em que pese não ser o caso 

de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, faz jus ao benefício 

de auxílio acidente, mesmo porque o nexo de causalidade é fato 

incontroverso nos autos. Os requisitos para a concessão do benefício do 

auxílio acidente estão contemplados no artigo 86 da Lei 8.213/91, que 

dispõe: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. No mesmo sentido 

é o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA (MECÂNICO) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 

DA LEI Nº 8.213/91 (CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO - ACIDENTE ) – 

PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – 

RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF– QUE OS ÍNDICES PARA 

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO 

JULGADOR – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do 

auxílio - acidente ao segurado como indenização, quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia. (Artigo 86). 2.Quanto a correção monetária, 

bem como os juros de mora, determina que os índices para atualização do 

débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 3. 

Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de 

acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, 

observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (N.U 

0003317-15.2014.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). Quanto ao termo inicial para o 

recebimento do benefício, filio-me ao entendimento que, havendo 

concessão de auxílio doença, o termo a quo é a data da cessação do 

benefício, conforme entendimento do STJ. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMOINICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. 1. 

Desde o julgamento do REsp 1.095.523/SP, representativo de 

controvérsia, que o STJ consolidou o entendimento de que, "não Havendo 

concessão de auxílio doença, bem como ausente o prévio requerimento 

administrativo para a concessão do auxílio-acidente, como no caso, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 207 de 254



termo a quo para o Recebimento desse benefício é a data da citação" 

(AgRg no REsp 1.201.534/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 06/12/2010). 2. 

É exatamente o caso dos autos, devendo ser prestigiada a jurisprudência 

cediça desta Corte e confirmado como termo inicial para o recebimento do 

benefício do auxílio-acidente a data da citação. 3. O Acórdão recorrido 

decidiu conforme a jurisprudência do STJ. 4. Recurso Especial improvido. 

(STJ - REsp: 1676491 SP 2017/0128845-5, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/10/2017). O benefício de auxílio acidente é o 

correto, uma vez que o autor não está impossibilitado de exercer outra 

atividade laborativa de forma permanente ou temporária. No que tange à 

conversão do auxílio-doença previdenciário concedido à parte requerente 

pelo período de 19/06/2013 a 11/04/2016 para auxílio doença-acidentário, 

procedente a pretensão considerando que a autora possui redução da 

sua capacidade laborativa. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido e condeno o réu à conversão do auxílio-doença previdenciário 

outrora concedido à parte autora para auxílio-doença acidentário e ao 

pagamento de auxílio acidente no percentual de 50% (cinquenta por cento) 

de seu salário de benefício, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem 

como o abono anual, previsto no art. 4º do mesmo diploma legal. 

Consequentemente, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e determino a imediata instauração do 

benefício, pois este tem caráter alimentar. Expeça-se ofício à autarquia, o 

qual deverá ser cumprido na pessoa do gerente executivo da equipe de 

atendimento de demandas judiciais. Sirva a presente de Ofício ao 

representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de auxílio-acidente, instrumentalizando-o com os documentos 

necessários. O auxílio acidente é devido desde a data da cessação do 

auxílio doença, qual seja 11/04/2016, com base em seu salário da época, 

respeitando eventual prescrição quinquenal. Deverão ser compensados 

os valores eventualmente pagos a título de benefícios previdenciários 

homônimos aos acidentários ora concedidos, atualizando-se os atrasados 

e, no caso de desconto de homônimos, as diferenças, devendo haver 

correção monetária. São devidos juros de mora a partir da citação. A 

correção monetária incidirá com base nos índices do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de 

quando se aplicará o IPCA-E, desde a data fixada a sentença. Bem como, 

os juros da mora serão de 0,5% ao mês, com base na redação dada pela 

Lei nº 11.960/09. Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das 

custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários 

advocatícios que será oportunamente fixado na fase de liquidação, por se 

tratar de sentença ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4º, II, do 

CPC. Sem remessa necessária nos termos do art. 496, § 3º, I, do CPC. Em 

obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: URSULINA PAES DA 

GUIA, portadora do CPF nº 790.324.271-72. Filiação: Josefa Eduarda Paes 

da Guia; 3. Benefício Concedido: auxílio acidente 50%; 4. Data inicial do 

Benefício: 11/04/2016 (Data cessação do benefício); 5. Prazo para a 

autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. 

Transitada em julgado a decisão à parte autora para executar a sentença. 

P. R. I VÁRZEA GRANDE, 8 de abril de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009474-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BENEDITA FONTES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos, Em prosseguimento ao curso normal do processo, acolho o 

requerimento de produção de prova pericial formulado pelo Autor na peça 

inaugural. Para realização de perícia médica nomeio como perito judicial o 

Dr. João Leopoldo Baçan, CRM 5753-MT, para realização de perícia com o 

objetivo de constatar eventual incapacidade da parte autora. Intimem-se as 

partes para apresentar os quesitos no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, 

em consonância com o disposto na Resolução n. 127/2011, do CNJ, e 

levando-se em conta o grau de especialização do Sr. Perito, a 

complexidade dos trabalhos, bem como a dificuldade de encontrar 

profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, dado o 

pequeno valor que é atribuído, decorrente da defasagem dos valores 

previstos na Resolução n. 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, o 

que tem trazido prejuízo às partes e à prestação jurisdicional, já que a 

maioria das ações envolvendo questões previdenciárias é demandada por 

idosos, que têm prioridade absoluta na tramitação dos feitos, mas 

considerando, por outro lado, o volume de demandas e a indicação do 

mesmo profissional, arbitrar os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), por considerá-los suficientes à realização dos 

trabalhos. Considerando ainda, que a parte autora é beneficiária da 

Assistência Judiciária Gratuita, o pagamento dos honorários periciais só 

se dará após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre 

o laudo; havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em 

audiência, depois de prestados. Decorrido o prazo, expeça-se certidão em 

favor do perito judicial, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto a União em virtude da competência federal 

delegada (item 2.18.11.1, da CNGC). Intime-se o perito judicial, para indicar 

data e local da realização da perícia, sendo que a data deverá ser após 

trinta dias, para que haja tempo de intimar as partes. Após a resposta do 

perito, intimem-se, imediatamente, as partes da data agendada. Deverá o 

senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia. Cientifiquem-se os advogados das 

partes e intimem-se eventuais assistentes técnicos indicados. O Dr. Perito 

deverá responder, minuciosamente, os quesitos formulados pelas partes, 

bem como os do juízo, o que passo a formular os quesitos do Juízo, nos 

seguintes termos: a) A parte autora é incapacitada para a vida 

independente? b) A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? d) A 

incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? 

e) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia 

com o trabalho realizado pelo autor? Os assistentes oferecerão os seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, § 1º). Devendo constar no laudo pericial o esclarecimento de 

divergência ou dúvida sobre a qual foi instaurada a pericia, cabendo 

intimação ao perito, bem como aos assistentes em caso de necessidade 

de maiores esclarecimentos (art. 477, §§ 2º e 3º, CPC). Findo o prazo, 

com ou sem manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001988-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL ALVES DA SILVA OAB - MT11855/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado 

pela Construtora João de Barro Ltda.-ME contra ato considerado ilegal 

praticado pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, 

Econômico e Turismo de Várzea Grande/MT, vinculando da emissão do 

“habite-se” ao pagamento total dos débitos de ISSQN devidos pela 

impetrante. A empresa João de Barro Ltda-ME, construiu uma obra 

residencial unifamiliar, com 306 unidades e com área total construída de 

12.036,00m², com emprego de mão de obra própria, sendo que o projeto 

aprovado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 

Econômico e Turismo, com a devida expedição de Alvará de Construção 

nº 435/2015. Com a conclusão da obra, dirigiu-se ao departamento da 

secretaria municipal e solicitou a emissão do “habite-se” para proceder 

com as vendas dos imóveis construídos, mas não obteve êxito, uma vez 

que a autoridade coatora teria condicionado a expedição de tal documento 

ao pagamento dos impostos devidos (ISSQN). O Impetrante alega a 

inexibilidade de vinculação da emissão deste documento ao pagamento 
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dos impostos devidos, tendo em vista que se trata de imóvel construído em 

terreno próprio com mão de obra própria, e que, por isso, o 

condicionamento da expedição ao pagamento do imposto mostra-se ilegal 

e em afronta ao artigo 70 do Código Tributário do Município de Várzea 

Grande. Requer a concessão de medida liminar, a fim de que o impetrado 

emitisse o “habite-se” no prazo máximo de 24h, sem a exigência da 

quitação do ISSQN. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem. 

Determinado a autoridade coatora que procedesse com a expedição do 

“Habite-se” do imóvel descrito na matrícula imobiliária nº 75.856, 

independente do pagamento do ISSQN devido conforme lininar de ID n.º 

18440112. É o relatório. Fundamento. Decido. Conforme se observa na 

inicial, objetiva a parte impetrante, liminarmente, determinar a imediata 

expedição do “HABITE-SE” sem que haja da emissão deste documento ao 

pagamento dos impostos devidos. Pois bem. Em análise dos autos, verifico 

que a ação mandamental tem o condão de unicamente averiguar se há 

ilegalidade ou não do Poder Público em condicionar a expedição de tal 

documento ao pagamento dos impostos devidos (ISSQN). Ao analisar os 

autos, ressalta-se que apenas restringe-se ao ato ilegal, como forma de 

condicionar a Impetrante ao recolhimento dos valores para a expedição do 

“habite-se” dos imóveis. Nos termos do inc. LXIX do art. 5º da Constituição 

da República de 1988: “Conceder-se-á Mandado de Segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas corpus' ou 

'habeas data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 

for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público”. Ademais, o Mandado de Segurança serve 

para proteger direito líquido e certo, devendo ser apresentados todos os 

documentos para dar segurança e conceder ou não a ordem, e não em 

discutir se é correto ou não condicionado a expedição de tal documento o 

Habite-se ao pagamento dos impostos devidos (ISSQN). Acerca do 

assunto em tela, importante destacar e demonstrar como tem entendido o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do presente 

assunto: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO 

PAGAMENTO DE TRIBUTO - SANÇÃO TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - 

SENTENÇA RATIFICADA. A Administração Pública não pode condicionar a 

expedição de licença à quitação prévia de tributo, por constituir sanção 

tributária, nos termo das Súmulas nºs. 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal 

Federal. (ReeNec, 23101/2010, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/07/2010, Data da 

publicação no DJE 10/08/2010); APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO - VIA ADEQUADA - 

INEXISTÊNCIA DE FATOS A SEREM PROVADOS - MATÉRIA UNICAMENTE 

DE DIREITO - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 

CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - MEIO 

COERCITIVO - ABUSIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. O Mandado de Segurança constitui via processual 

adequada para a defesa de direito líquido e certo, cujo fundamento de 

impetração se encontra calcado em matéria unicamente de direito. 3. É 

abusiva a regra especificada em decreto municipal vedando a emissão de 

alvarás e outros documentos, na hipótese de haver débitos lançados na 

dívida ativa do contribuinte interessado, constituindo verdadeiro meio 

coercitivo de cobrança de tributos (Exegese das Súmulas do STF: 70, 323 

e 547). Apelação / Reexame Necessário , 81254/2010, DR.GILBERTO 

GIRALDELLI, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/08/2011, 

Data da publicação no DJE 23/08/2011) Diante do exposto, concedo, a 

segurança invocada e, em consequência, ordeno que o impetrado 

proceda a expedição do “habite-se” do imóvel da Impetrante relacionado 

na inicial, sob as penas da lei. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da decisão, 

por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante 

correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009), que deverá comunicar nos autos o seu cumprimento. 

Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao 

duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009). Decorrido o 

prazo para o recurso voluntário, subam os autos à instância “ad quem”. 

Ciência ao Ministério Público. Com o trânsito em julgado e observado as 

formalidades legais, arquivem-se. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001977-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BARBOSA 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: 

1001977-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RONALDO BARBOSA 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, 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. 

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para as partes apresentarem os 

quesitos. 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. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000845-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LAVIOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

DANIEL JESUS DA COSTA OAB - MT25353-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes, para querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012389-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZARIA APARECIDA DE FATIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos. Cumpra-se decisão de ID n.º 24050534. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003594-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UEILLE LUIS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos, Cumpra-se conforme decisão em ID: 19663009, ressalvando que o 

endereço perito nomeado, Dr.João Leopoldo Baçan, CRM 5753-MT, possui 

o endereço à 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. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se Várzea Grande - MT, 14 de abril de 

2020. Alexandre Elias Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004083-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo legal, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004124-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL VIANA MARQUES OAB - MT26581/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (REU)

 

Vistos. Diante do decurso de prazo da parte requerida conforme certidão 

de ID n.º 31151276, manifeste-se a parte autora, requerendo o que de 

direito, no prazo legal. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011389-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN CARLOS KOCH DE PAULA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLEISE FELSKY DOS ANJOS (REU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes, para querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005163-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOSE DA SILVA NETO (EXECUTADO)

 

Vistos. Observa-se na petição de ID n.º 24568109, o executado nomeou a 

penhora um bem imóvel de área de terra com 14.935,00 m2, situado no 

lugar denominado “Traíras”, cidade de Várzea Grande/MT, inscrito na 

matrícula nº 47.740. A parte exequente recusou a proposta, em virtude da 

mesma ter sido realizada em desconformidade com a legislação de 

regência. Isto porque a regra é que a penhora obedeça à ordem descrita 

abaixo. Com efeito, estabelece a Lei 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal, 

artigo 11 que: Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à 

seguinte ordem: I – dinheiro; II – título da dívida pública, bem como título de 

crédito, que tenham cotação em bolsa; III – pedras e metais preciosos; IV – 

imóveis (...) Portanto, faculto ao executado apresentar novo bem, 

obedecendo a ordem estabelecida em lei, no prazo legal. Após, conclusos 

para análise do pedido de BACENJUD. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002270-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO SILVA BOMFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISTANIO GOMES DA SILVA OAB - MT2631/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (REU)

 

Vistos. Diante do decurso de prazo da parte requerida conforme certidão 

de ID n.º 30859925, manifeste-se a parte autora, requerendo o que de 

direito, no prazo legal. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009078-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DELGUINGARO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA FORTUNATO UEMA OAB - MT22917/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: 

1009078-22.2017.8.11.0002. REQUERENTE: LAURA DELGUINGARO 

MARTINS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

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: 1003659-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ERIVAN CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003659-21.2017.8.11.0002. AUTOR(A): GERALDO ERIVAN CHAGAS 

REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, Partes 
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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: 1004287-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos. Certifique-se o transito em julgado da sentença de ID n.º 

20956871. Após, ao arquivo procedendo com as baixas de estilo. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008140-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA GONCALVES DOS REIS (AUTOR(A))

JOEL SILVA DE ARRUDA (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

LOURINEY DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

ZELITO DIAS EVANGELISTA (AUTOR(A))

ANTONIO ROSA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS DIAS DE ARRUDA (AUTOR(A))

EDIVAN APARECIDO DIAS DE AMORIM (AUTOR(A))

PAULO KLEUBER FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE MESSIAS DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos. Manifestem-se as partes acerca da proposta dos honorários 

periciais de ID n.º 22963221, no prazo legal. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008429-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008429-23.2018.8.11.0002. REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE DIAS 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, 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. VÁRZEA GRANDE, 6 de abril de 2020. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005842-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido de ID n.º 23729624, pelo prazo legal. 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: 1005950-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA SEFAZ-MT 

(REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte embargada, para manifestar-se acerca dos 

Embargos de Declaração com efeitos infringentes, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006501-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DO AMARAL CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))
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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: 

1006501-71.2017.8.11.0002. REQUERENTE: JOSEFINA DO AMARAL 

CAMPOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99, ambos 

do Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela 

de urgência a fim de receber benefício assistencial ao idoso. Pois bem, a 

tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, 

a tutela de urgência reclama a observância do requerimento da parte, dos 

elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o 

presente caso exige maiores dilações probatórias, tendo em vista que a 

referida concessão necessita da realização e especificação de outras 

provas e análises, ou seja, neste momento, não há como formular juízo de 

forte probabilidade sobre a pretensão da requerente, sendo necessário 

ultrapassar a fase instrutória. Isso posto, indefiro, por ora, a tutela 

antecipada requerida, ressalvada nova apreciação caso alterado tal 

panorama probatório. A formação do convencimento do juízo depende da 

produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde já, a 

realização do estudo social com a INTIMAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL 

para marcar data para a realização do estudo sócio-econômico, num 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias. Após a resposta da Assistente Social, 

intimem-se, imediatamente, as partes para indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos (inerente ao estudo-sócio econômico) no prazo 

legal (art. 465, § 1º, II e III do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

indicação de assistente técnico, certifique-se e intimem-se a Assistente 

Social para apresentar o laudo em cartório, no prazo de até 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data agendada para a elaboração do estudo 

psicossocial, respondendo aos quesitos formulados pelas partes. Para fiel 

cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4ºdo CPC. Às providências. Int. VÁRZEA 

GRANDE, 8 de abril de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005640-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CHAGAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005640-22.2016.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCA CHAGAS DA 

COSTA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 8 de abril 

de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005188-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA ROZA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005188-41.2018.8.11.0002. REQUERENTE: CATARINA ROZA DE 

ARRUDA E SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, Intime-se a parte requerente, para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 8 de abril de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005792-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA (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:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (REU)

 

Vistos. Defiro o pedido de ID n.º 21251063, desconsiderando a petição. 

Intime-se a parte requerente para que cumpra conforme certidão de 

impulsionamento ID n.º 21588972, no prazo legal, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006645-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLIVIA ATANUSE DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

5 ciretran de varzea grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, 

onde se pretende o licenciamento do veículo sem o pagamento das multas, 

com apoio nos documentos anexados. Determinada a intimação da 

impetrante para acostar aos autos o comprovante de pagamento das 

guias do IPVA, licenciamento e seguro DPVAT, a mesma apresentou a 

emenda, a qual foi acolhido. A Impetrante é proprietária do veículo - 

HONDA/CIVIC EX CVT ano/modelo: 2017/2017, PLACA: OBH2336 – 

RENAVAM Nº 01120722451, conforme cópia do extrato DETRAN em 

anexo. Com o licenciamento do seu veículo vencido, a Impetrante dirigiu-se 

ao DETRAN-MT, onde ao tentar solicitar a expedição do novo certificado, 

foi informada da existência de infrações de trânsito das quais não 

recebera qualquer notificação, sendo impedida licenciar seu veículo, sem 

o prévio recolhimento das referidas multas. Alega que por não obter êxito 

em sua pretensão, a Impetrante ficou obstada quanto ao direito líquido e 

certo de regularizar a situação do seu veículo em virtude da incidência das 

multas aplicadas. Houve deferimento da liminar e ordem de notificação da 

autoridade impetrada. O Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso – DETRAN-MT prestou informações, alegando, em suma, que o 

mandado de segurança não é a via própria para se pleitear a declaração 

de nulidade de ato administrativo, o que deve ser obtido em ação própria 

de rito ordinário, arguindo, no mais, sobre o sistema nacional de trânsito e 

as competências para julgamento das demandas conforme o órgão 

responsável pela infração aplicada e sobre a dificuldade do órgão de 

comprovar as notificações por infrações que expede, informando, ao final, 

o cumprimento da decisão proferida. O Ministério Público manifestou-se 

requerendo o prosseguimento processual independentemente da 

manifestação da instituição. É o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o 

procedimento previsto na Lei Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o 

presente mandado de segurança, nos termos do art. 12 da aludida lei. 

Inicialmente, ante a constatação de que, tendo sido apontado e notificado 

como autoridade impetrada o Diretor do 5º CIRETRAN do DETRAN-MT, veio 

aos autos o DETRAN, cabe registrar que no momento em que este, na 

condição de superior hierárquico da autoridade apontada como coatora, 

prestou informações no lugar do notificado, atraiu para si a 

responsabilidade que estava restrita, até então, à esfera de competência 

do seu subordinado. Nesse sentido, os seguintes arestos: “Se a pessoa 

jurídica de direito público intervém no processo e defende o ato 

impugnado, fica regularizada a situação, não cabendo a declaração de 

extinção do processo” (RJTJ ESP, 88/177, 103/165, 108/174, 109/151) “A 

autoridade superior que encampa atos de subalterno é também 

considerada coatora.” (RT- 607/95). Feita essa observação, necessária 

para a compreensão acerca da regularidade processual, passo ao exame 
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do mérito, consistente na análise acerca da legalidade do ato praticado 

pelo órgão público estadual responsável pelo licenciamento dos veículos 

automotores de condicionar essa providência ao prévio pagamento de 

multas existentes, considerando a afirmação do impetrante de que não 

fora devidamente notificado acerca das multas exigidas para poder 

exercer o seu direito de defesa. Afinal, como bem anotou autoridade 

impetrada em suas informações, constam do art. 131, § 2º, presente na 

seção que trata do licenciamento, e do art. 282, verificado na seção 

atinente ao julgamento das autuações e penalidades, ambos da Lei n. 

9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), as seguintes regras: “Art. 131. 

(...) § 1º (...) § 2º O veículo somente será considerado licenciado estando 

quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e 

ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade 

pelas infrações cometidas.” “Art. 282. Aplicada a penalidade, será 

expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa 

postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a 

ciência da imposição da penalidade.” Com efeito, não há, em princípio, 

nenhuma ilegalidade, mas obediência irrestrita à lei, na exigência do 

pagamento das multas decorrentes das infrações de trânsito para o 

licenciamento do veículo, conforme pacífico entendimento da 

jurisprudência, inclusive a deste Estado, desde que revestida dos 

pressupostos jurídicos de exigência e validade, ou seja, desde que 

cumpridas normas concernentes à regular notificação do responsável 

pelo veículo infrator, a fim de assegurar-lhe a oportunidade do 

contraditório e da ampla defesa. Voltando os olhos para o caso em 

apreço, tem-se que o impetrante sustenta não ter sido notificado a 

respeito das multas cobradas quando do licenciamento de seu veículo e, 

exatamente por essa razão, isto é, pela relevância do fundamento 

exposto, obteve a liminar que ordenou a autoridade impetrada a 

fornecer-lhe o Certificado de Registro e Licenciamento relativo ao seu 

bem, independentemente do recolhimento das multas existentes. A 

autoridade impetrada não apresentou qualquer comprovação acerca da 

notificação do impetrante, nem mesmo argumentou nesse sentido, a não 

ser para dizer que o fato de não ter havido, supostamente, a entrega 

pessoal, é irrelevante, pois basta a expedição postal para o endereço 

registrado, confirmando a afirmação do autor de que este não fora 

efetivamente notificado para se defender da penalidade imposta, tornando 

claro o descumprimento do disposto no art. 282 do CTB, maculando, 

assim, a legalidade da exigência do prévio pagamento das multas para a 

obtenção do licenciamento do veículo. Meras alegações infundadas e não 

comprovadas de ter havido a indispensável notificação não podem, 

evidentemente, prevalecer para se impor tamanho desconforto e prejuízo 

ao cidadão que se dirige ao órgão competente para regularizar a situação 

do seu veículo, a fim de obter o direito de circular livremente pelas vias 

públicas, e é surpreendido com uma exigência pautada em punição por 

infração da qual desconhece. A desorganização do setor não pode ser 

usada como justificativa para que a autoridade se exima da 

responsabilidade e muito menos para criar embaraços e impor punição de 

caráter financeiro às pessoas atingidas por essa odiosa conduta, que se 

traduz na pretensão de ver mantida a exigência de condicionamento do 

licenciamento ao pagamento das multas com amparo na mera suposição 

de cumprimento do dever legal de proceder à notificação necessária à 

validade do ato. Sobre o tema, oportuna é a reprodução da Súmula 127 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É ilegal condicionar a 

renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado”. Os julgados pátrios têm decidido, em casos assim, pela 

constatação de direito líquido e certo amparado por mandado de 

segurança, como se vê abaixo: “ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. 

AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA. IRREGULAR NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 127/STJ. 1. Aferir 

a existência ou não de direito líquido e certo à concessão da segurança 

demanda exceder os fundamentos colacionados no acórdão combatido, 

com a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica 

reexame de provas - inviável em recurso especial, nos termos do 

enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 2. O entendimento pacífico 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como 

condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de 

multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em 

processo administrativo. Não havendo a prévia e regular notificação ao 

infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar 

licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento. Aplicação 

do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado". (destaquei – STJ – AgRg no Ag 1378215/SP – 2º Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 22.3.2011 – DJe 4.4.2011) Cumpre assinalar, 

por outro lado, não ser o caso de se anular ou declarar a nulidade das 

multas decorrentes de infrações de trânsito alusivas ao veículo do 

impetrante, pois tal providência se mostra inteiramente inadequada e 

imprópria em sede de mandado de segurança, pois se exigiria acurado 

exame das motivações que originaram as penalidades, o que só é 

possível, por óbvio, em ação própria de procedimento ordinário que 

permita a ampla produção de provas, jamais na estreita via do mandamus, 

onde só cabe a análise de prova robusta e pré-constituída. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado no Mandado de Segurança 

impetrado por KEYLIVIA ATANUSE DA SILVA contra o Presidente do 5º 

CIRETRAN-MT, posteriormente substituído pelo DETRAN, a fim de 

conceder, em definitivo, a segurança deferida liminarmente no sentido de a 

autoridade impetrada fornecer ao impetrante o Certificado de Registro de 

Licenciamento ano de 2019, veículo HONDA/CIVIC EX CVT ano/modelo: 

2017/2017, PLACA: OBH2336 – RENAVAM Nº 01120722451 sem 

exigir-lhe previamente o pagamento de multas existentes e, assim, 

declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do Novel Código de Processo Civil. Deixo de condenar o impetrado 

nas custas e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, 

com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, 

XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, 

em seguida, arquive-se. P. R. I.

Varas Criminais

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 548180 Nr: 14118-65.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO DUARTE GARCIA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu VICTOR 

HUGO DUARTE GARCIA DE CARVALHO, suficientemente qualificado nos 

autos, nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 

11.343/2006, c/c art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, 

ambos considerados condutas hediondas (Lei nº 8.072/1990), cumulado 

ainda com o art. 65, III, “d”, do Código Penal, na forma do art. 69, também 

do digesto repressivo penal.Passo a dosar as penas –Do tráfico –,,,,, 

passando a reprimenda para, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multas.Não há outras 

causas de alteração da reprimenda.Do porte ilegal de arma de fogo com 

numeração de série totalmente suprimida por raspagem –,,,, aplico a pena 

base em seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão e 36 

(trinta e seis) dias multas, nos termos do art. 49 também do Código 

Penal.,,.Do concurso material -Tendo em conta o que estabelece o art. 69 

do Código Penal e sendo ambos os crimes hediondos, somo as penas e 

estabeleço a pena final em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 

619 (seiscentos e dezenove) dias multas.Torno a pena definitiva nos 

moldes acima.Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, 

nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal,,, O termo comprobatório 

deverá vir aos autos.Promova-se o encaminhamento da arma de fogo e 

das munições, dos quais dou perdimento, ao Exército para as 

providências cabíveis.Tendo o Ministério Público tido acesso ao laudo de 

lesões, deixo de remeter-lhe a peça.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 14 de abril de 2020.Moacir Rogério Tortato. 

Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 609749 Nr: 3360-56.2020.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:MT 4.522, FERNANDO AUGUSTO GOMES - 

OAB:17231/B, JUAREZ ANTONIO BATISTA DO AMARAL - 

OAB:2638/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos.(...).Diante disso, tendo em conta a permanência dos motivos 

ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm 

inalterados e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva do autaudo ANDERSON DA 

SILVA VIEIRA.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Oficie-se ao Juízo 

da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, onde tramita o Executivo 

de Pena nº. 20055-43.2012.811.0042, cientificando-o da prisão em 

flagrante do autuado.Cumpra-se."

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Intimação

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1019454-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE WALLACE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. R. D. S. (REQUERIDO)

D. V. R. D. S. (REQUERIDO)

LILIAN VIDOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019454-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FELIPE WALLACE ROSA DA 

SILVA REQUERIDO: LILIAN VIDOTTO, A. V. R. D. S., D. V. R. D. S. Ao 

Ministério Público para manifestação em cinco dias. Após conclusos para 

decisão. Intimem-se. 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 612704 Nr: 4836-32.2020.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10.440

 Código: 612704

Vistos.

Trata-se do Auto de Prisão em Flagrante do indiciado PAULO CESAR 

RIBEIRO DA COSTA, o qual praticou, em tese, os delitos de Lesão Corporal 

e Ameaça, tendo como vítima MARIA DO SOCORRO ARAUJO MENDES.

A Prisão em Flagrante foi convertida em Prisão Preventiva pela Magistrada 

Plantonista no dia 05/04/2020.

O indiciado por intermédio de sua defesa constituída endereçou petição ao 

Juízo Plantonista, requerendo a revogação da prisão preventiva, alegando 

não estarem presentes os fundamentos da segregação cautelar.

Instado a se manifestar, o MPE pugnou pela manutenção da prisão 

preventiva do indiciado.

O Juízo Plantonista se declarou incompetente para apreciar o pedido e 

determinou a remessa dos autos para este Juízo da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Primeiramente, ratifico todos os atos processuais praticados.

Analisando os autos, verifico que Paulo Cesar Ribeiro da Costa teve a sua 

prisão preventiva decretada em razão de ter restado evidenciado a 

presença dos indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti) 

dos delitos a ele imputados, sendo necessário a sua segregação cautelar 

para garantir a ordem pública.

A prisão preventiva exige para ser decretada, além da prova da existência 

do crime e de indícios suficientes de autoria, a presença de uma das 

hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia 

da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal 

ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Entretanto, a defesa do indiciado trouxe aos autos as informações que ele 

é primário, possuidor de endereço fixo e trabalho lícito, bem como que é 

arrimo de família.

A propósito, o indiciado se encontra segregado desde o dia 05/04/2020, 

ou seja, há 09 (nove) dias, tempo, a meu ver, suficiente para acalmar os 

ânimos e fazer com que refletisse sobre os seus atos.

Em consulta realizada no “Sistema Apolo” verifico que o indiciado é 

primário, e não há notícias de que em liberdade irá tumultuar a ordem 

pública, a instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal.

Com efeito, é imperiosa a concessão da revogação da prisão preventiva 

do indiciado ao se considerar o tempo de sua prisão cautelar, uma vez 

que o prolongamento dessa segregação tornará a prisão desproporcional 

à pena e ao regime que eventualmente vierem a ser aplicados na hipótese 

de condenação.

Comungando desse entendimento vem o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, “in verbis”:

“JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO EM 

FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. TEMPO DE 

PRISÃO DESPROPORCIONAL À PENA. ORDEM CONCEDIDA. Não obstante 

a decisão que indeferiu a liberdade provisória estar adequadamente 

fundamentada é imperiosa a concessão da ordem tendo em vista o tempo 

de prisão cautelar já cumprido, pois o prolongamento da segregação 

tornará a prisão desproporcional à pena e ao regime que eventualmente 

vierem a ser aplicados na hipótese de condenação.” (TJ/MT, 1ª T. Crim., 

Acórdão n. 517511, 20110020103249HBC, rel. César Loyola, j. 

30/06/2011, DJ 08/07/2011, p. 185, grifos nossos).

Dessa forma, não vislumbrando mais presentes os requisitos e 

pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do indiciado, 

REVOGO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 316 

do CPP, DETERMINANDO A IMEDIATA SOLTURA DO INDICIADO PAULO 

CESAR RIBEIRO DA COSTA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER 

PRESO, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, 

consistentes em:

 1) Comparecer a todos os atos do processo;

 2) Não se ausentar da Comarca, por período superior a 30 dias, sem 

autorização do Juízo;

3) Comunicar ao Juízo qualquer alteração de seu domicilio.

No mais, considerando a necessidade de proteger a vítima, MANTENHO 

AS MEDIDAS PROTETIVAS deferidas em desfavor do indiciado nos autos 

código PJE 10100033-48.2020.8.11.0002, consistentes em:

 Proibi-lo de se aproximar da requerente, ao que fixo o limite mínimo de 500 

(quinhentos) metros;

Proibi-lo de se comunicar com a requerente e com seus familiares e 

testemunha por qualquer meio de comunicação.

Afastamento do lar, domicilio ou do local de convivência.

Frequentação do seguinte local: Residência, a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida.

Fica ainda proibido de frequentar o seguinte local: AGROPOLEM, empresa 

localizada na Avenida do CPA 739, em Cuiabá-MT.

Prestação de alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 299,40 

(duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), correspondente 

a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, majorado conforme a 

variação desse, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser por ele depositada, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/06).

 SIRVA-SE A DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA DO INDICIADO 

PAULO CESAR RIBEIRO DA COSTA.

 ADVIRTA-SE O INDICIADO A CUMPRIR INTEGRALMENTE AS MEDIDAS 

IMPOSTAS, SOB PENA DE NOVO DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA.
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Antes da soltura do acusado, INTIME-SE IMEDIATAMENTE A OFENDIDA 

sobre o conteúdo da presente decisão (art. 21, da Lei nº 11.340/06). Em 

não sendo localizadas, PROCEDA-SE A IMEDIATA SOLTURA DO 

INDICIADO.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Várzea Grande-MT, 14 de abril 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cezar

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010403-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010403-27.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIZETH DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO GOMES DOS SANTOS 

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: 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: 1005342-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA PRICILA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005342-88.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

08:14:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012131-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILSOM MARTINS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1012131-40.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

08:24:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017339-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZ HELENA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 

1017339-05.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/12/2019 Hora: 15:40 

Assinado eletronicamente por: maira da silva moraes 12/11/2019 18:28:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017339-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZ HELENA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 

1017339-05.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 09/06/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

08:30:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003194-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA LAURA BARROS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA LAURA BARROS PINTO OAB - MT15240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1003194-07.2020.8.11.0002 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: 13:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

08:46:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003194-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA LAURA BARROS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA LAURA BARROS PINTO OAB - MT15240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003194-07.2020.8.11.0002 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: 13:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

08:47:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002403-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002403-38.2020.8.11.0002 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: 13:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

08:56:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002403-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002403-38.2020.8.11.0002 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: 13:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

08:57:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006936-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENINA SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006936-40.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/06/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

09:12:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007341-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GAHIA CASABLANCA BORELLI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (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: 

1007341-76.2020.8.11.0002 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: 13:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

09:30:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014530-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA OAB - MT25761-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1014530-42.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

ANDRESSA DOS SANTOS LIMA Endereço: RUA ETEVALDO RODRIGUES, 

05, (LOT JD N HORIZONTE), IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78130-398 POLO PASSIVO: Nome: CLARO S.A. Endereço: AVENIDA 

COUTO MAGALHÃES, 2283, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-400 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - ANDRESSA 

DOS SANTOS LIMA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

19/12/2019 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 19 de novembro de 2019 (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 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014530-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA OAB - MT25761-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: 

1014530-42.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 09/06/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

09:48:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014530-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA OAB - MT25761-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: 

1014530-42.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 09/06/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

09:49:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010410-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010410-19.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRASIELLY NASCIMENTO 

TAPAJOS FRANCA, EMANUEL TORRES FRANCA POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 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: 1008773-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 

1008773-33.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

10:42:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010413-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

P R O C E S S O  n .  1 0 1 0 4 1 3 - 7 1 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  P O L O 

ATIVO:CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAYCON RODRIGO KELM POLO 

PASSIVO: JUAREZ MARQUES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 09/06/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 

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: 1010414-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CATARINA GUIMARAES PARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010414-56.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALINE CATARINA 

GUIMARAES PARDIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

09/06/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 15 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: 1008514-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008514-38.2020.8.11.0002 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: 14:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

11:41:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008536-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUCAS NESTOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

 

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: 

1008536-96.2020.8.11.0002 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: 14:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

11:46:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008380-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEILA CELIA DA SILVA GOIS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008380-11.2020.8.11.0002 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: 14:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

12:08:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008682-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DE MORAES PROENCA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008682-40.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 22/04/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

12:19:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008682-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DE MORAES PROENCA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008682-40.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 22/04/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

12:19:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010418-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA LUZIA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO OAB - MT25921/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1010418-93.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARILZA LUZIA 

DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIANA GYSELE 

RODRIGUES FRANCO POLO PASSIVO: BANCO PAN 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: 14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 15 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: 1002603-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PRECZEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE FREIRE DINIZ OAB - GO47767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. (REQUERIDO)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002603-45.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALEXANDRO PRECZEWSKI 

REQUERIDO: FRIBON TRANSPORTES LTDA, COFCO INTERNATIONAL 

GRAINS LTDA. Visto. No termo de audiencia do id. 29786213 constou que 

se a citação da empresa COFCO International fosse negativa deveria ser 

marcada nova audiencia de conciliação, com a citação desta parte 

reclamada. No caso a empresa reclamada COFCO deve ser citada por 

carta precatória, já que o AR foi devolvido com o motivo Não Procurado, 

que significa que os Correios não atendem a região onde a empresa está 

sediada. Assim, designe-se nova audiencia de conciliação e cite-se a 

empresa reclamada COFCO. Desnecessário o comparecimento da 
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empresa Fribon na audiencia. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010419-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARILDES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CUNTO LIMA DE AZEVEDO E SILVA OAB - SP409115 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010419-78.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TELMA 

MARILDES CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME 

CUNTO LIMA DE AZEVEDO E SILVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 09/06/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 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: 1017887-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GONCALO DE SIQUEIRA (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)

 

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: 

1017887-30.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/12/2019 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

21/11/2019 15:48:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003769-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003769-15.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/06/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

13:39:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003769-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003769-15.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/06/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

13:40:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008261-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENNE VIEIRA ORMONDE OAB - MT26271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008261-50.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

13:52:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008261-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENNE VIEIRA ORMONDE OAB - MT26271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008261-50.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 15/04/2020 

13:53:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010426-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1010426-70.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDGAR JOSE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA MARQUES 

POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 de abril de 
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2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010428-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOZANGELA MINERVINA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010428-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LOZANGELA 

MINERVINA DE FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

LOUZICH DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 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: 1010437-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010437-02.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDNALDO DE 

OLIVEIRA MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ARTHUR 

GOMES CORSINO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 09/06/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 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: 1013555-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 06/12/2019 14:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013555-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013555-20.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - MT8934-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, 15 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

15/04/2020 15:08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004755-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONSTANCIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004755-66.2020.8.11.0002 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 no prazo de 15 

dias apresentar aos autos comprovante de residência atualizado em nome 

próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, tendo em visto que o 

comprovante incluso no ID. 31245450 esta em nome de terceiro, sob pena 

de indeferimento da inicial. VÁRZEA GRANDE, 15 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 15/04/2020 

15:50:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010446-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010446-61.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCOS 

ROBERTO DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MOREIRA LEITE NOGUEIRA POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 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: 1020544-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1020544-42.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre o deposito realizado ID. 31258117, pugnando o que 

entender de direito, em caso de concordância informar dados bancários, 

para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 15 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 15/04/2020 

16:09:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003229-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003229-64.2020.8.11.0002 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: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O, para apresentar 

as contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) 

dias. VÁRZEA GRANDE, 15 de abril de 2020. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 15/04/2020 16:17:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES OAB - MT17467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002447-57.2020.8.11.0002 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) AUTOR: PEDRO JORGE 

ZAMAR TAQUES - MT17467-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, 15 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 15/04/2020 16:19:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010448-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA PALOMO FERNANDES OAB - MT26397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010448-31.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE ROBERTO 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA 

PALOMO FERNANDES POLO PASSIVO: LOJAS AVENIDA LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 09/06/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 15 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: 1020578-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CONTTI NABARRETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1020578-17.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - 

MG0101330A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 15 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

15/04/2020 16:27:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010453-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA LUIZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010453-53.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARGARIDA 

LUIZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES 

DE OLIVEIRA 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: 

09/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 15 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: 1004897-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTER DE SOUZA TATEHIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004897-70.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA ESTER DE SOUZA 

TATEHIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO CIVEL COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade consumidora UC 

6/1778572-6, e que diante de faturas com valores acima de seu consumo 

no ano de 2018 solicitou uma vistoria que nunca foi feita, pagando as 

mesmas com a ajuda de familiares, afirmando que em setembro/2019 

recebeu duas faturas de recuperação de consumo justamente dos meses 

em que reclamou dos valores, e tentando resolver administrativamente não 

obteve sucesso, estando sob ameaça de suspensão do fornecimento. Por 

essas razões, requer a concessão da medida liminar para que a requerida 

não efetue o corte do fornecimento de energia elétrica da requerente, 

exclua o nome da requerente do rol de inadimplentes, ou se abstenha de 

inscrevê-lo sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Decido. Compulsando os autos, a priori, evidencia-se que os 

fatos narrados na exordial apresentam-se verossímeis, porquanto consta 

dos documentos juntados faturas do ano de 2018 quitadas, as faturas 

referente à recuperação de consumo (id. 29239761), Carta ao Cliente com 

a demonstração dos cálculos (id. 29239751), constatando-se as 

alterações apontadas, coadunando com as alegações da requerente, por 

ora, autorizando o deferimento liminar. Do sítio da requerida extrai-se: MÊS 

ANO NOTA FISCAL TOTAL A PAGAR VENCIMENTO STATUS CÓDIGO DE 

BARRAS BOLETO MAR 2020 31766338 R$ 200,81 19/03/2020 PENDENTE 

FEV 2020 30542999 R$ 193,33 18/02/2020 PENDENTE JAN 2020 

29324317 R$ 271,41 20/01/2020 PAGO DEZ 2019 28103522 R$ 245,62 

19/12/2019 PAGO NOV 2019 26884935 R$ 230,19 19/11/2019 PAGO OUT 

2019 25669245 R$ 223,61 18/10/2019 PAGO SET 2019 6050351 R$ 

690,30 30/12/2019 PENDENTE SET 2019 6050352 R$ 698,46 30/12/2019 

PENDENTE SET 2019 24450040 R$ 304,31 19/09/2019 PAGO AGO 2019 

23230449 R$ 298,54 21/08/2019 PAGO JUL 2019 22012336 R$ 281,28 

19/07/2019 PAGO JUN 2019 20798073 R$ 276,52 19/06/2019 PAGO MAI 

2019 19584889 R$ 332,99 20/05/2019 PAGO ABR 2019 18372766 R$ 

377,73 18/04/2019 PAGO Nos autos, tem-se como PRETENSÃO INICIAL é 
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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 6/1778572-6 em razão 

do débito ora discutido, e caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM 

ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade 

consumidora, bem como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito 

ora questionado, e que não seja realizada a inscrição do nome da parte 

reclamante em relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até 

ulterior deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE 

a parte Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente 

decisão, será o seu representante legal responsabilizado civilmente e 

criminalmente (art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a 

ser arbitrada por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do 

pagamento das faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora 

discutido, caso a ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a 

aplicação da inversão do ônus da prova, em face da reclamada, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não comparecimento 

da parte reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, 

Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos 

alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, expeça-se o competente 

Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC/2015, ficando 

autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, também 

se necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013794-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BASQUERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1013794-24.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO(A) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir voluntariamente a sentença, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). 

VÁRZEA GRANDE, 15 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/04/2020 18:08:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010453-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA LUIZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Processo n. 1010453-53.2020.8.11.0002 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: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 09/06/2020 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, 15 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 15/04/2020 

18:15:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010458-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVAL FRANCISCO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1010458-75.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FRANCISVAL 

FRANCISCO DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

09/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 15 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006936-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENINA SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

PROCESSO n. 1006936-40.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Bancários]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: HELENINA SANTOS 

FRANCA Endereço: RUA DAS BROMÉLIAS, (RES FLOR DO IPÊ), CRISTO 

REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78117-364 POLO PASSIVO: Nome: 

ITAU UNIBANCO S/A Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ 

CONCEIÇÃO, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, 

PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 Senhor(a): 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua intimação para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 10/06/2020 Hora: 12:40 , a ser realizada na sede do 
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juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo 

ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

VÁRZEA GRANDE, 15 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.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007341-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GAHIA CASABLANCA BORELLI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL SCAFF JUNIOR OAB - SC27944 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

PROCESSO n. 1007341-76.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 4.569,48 

ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: GAHIA CASABLANCA BORELLI DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA 

COUTO MAGALHÃES, 1151, AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-970 POLO 

PASSIVO: Nome: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA Endereço: TRAVESSA JOÃO DIAS, 137, CENTRO NORTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78005-350 Senhor(a): REQUERIDO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas, bem como a sua intimação para comparecer à audiência 

de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 13:55 , a ser realizada 

na sede do juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais VÁRZEA GRANDE, 15 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009978-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY COELHO DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA OAB - MT27656/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009978-97.2020.8.11.0002. AUTOR: WESLEY COELHO DE MATOS REU: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. É o Breve 

Relato. Decido. Após detida análise dos autos, verificou-se que a presente 

ação tem por objeto reparação de danos e a parte requerente reside em 

Cuiabá – MT (id. 31074307), assim, este juízo é absolutamente 

incompetente, nos termos do art. 4º, inc. III, da Lei 9.099/95. Isto posto, 

JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

com fundamento no artigo 51, inc. III, da Lei 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Procedam-se às anotações e baixas pertinentes. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009310-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PHILCO ELETRONICOS SA (TESTEMUNHA)

LOJAS AMERICANAS S.A. (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009310-29.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FERNANDA DE LIMA SILVA 

RECLAMADOS: LOJAS AMERICANAS S.A., PHILCO ELETRONICOS SA 

Vistos etc. Corrija-se o cadastramento do processo, pois todas as partes 

foram cadastradas como testemunha ao invés de parte promovente e 

parte promovida Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que a parte autora 

TRANSIGIU com a parte reclamada PHILCO ELETRONICOS SA no id. 

31185038 - e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. No item 7 do 

acordo ficou convencionado ainda que a parte autora desiste da ação em 

relação a outra parte LOJAS AMERICANAS S.A. 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 base no art. 487, III, b 

do CPC. Julgo extinto o processo em relação a empresa LOJAS 

AMERICANAS S.A., nos termos do artigo 485, VIII, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019731-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENOVEVA MARQUES DE LIMA PAELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO FERREIRA OAB - MT23781/O (ADVOGADO(A))

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1019731-15.2019.811.0002 Parte Reclamante: Genoveva 

Marques de Lima Paelo Silva Parte Reclamada: Agemed S.A. Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente que a parte 

Requerida custeie o procedimento cirúrgico de SLING, conforme indicado 

pelo seu médico, bem como em danos morais, devido a negativa do plano 

de saúde em efetuar o pagamento do procedimento cirúrgico, devidamente 

solicitado. Denota-se que a parte requerida, mesmo sendo devidamente 

citada em 22.01.2020, id 28989197, não compareceu à audiência de 

conciliação, realizada em 11.02.2020, bem como deixou de apresentar 

justificativa e defesa ao feito. Assim destaco que a revelia ocorre, no rito 

sumaríssimo, nas situações em que a parte reclamada deixa de 

apresentar contestação, a teor do artigo 344 do CPC, ou ainda, por força 

de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência de instrução, nos 

termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Em virtude disso, 

DECRETO à REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 344 do CPC e 

do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. 

Compulsando-se os autos, o que se tem de concreto é que, a parte 

Requerente contratou o plano de saúde gerido pela parte Requerida e ao 

precisar utilizar deste para realização do procedimento cirúrgico, não 

obteve êxito. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

de a presunção passar a ser favorável a ela. Constata-se que a parte 

requerida NÃO juntou qualquer comprovação ou justificativa, para a não 

realização ou demora na autorização do procedimento cirúrgico. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente tentou 

por diversas formas a autorização do procedimento, contudo não logrou 

êxito, bem como não possui condições em arcar com o referido 

procedimento. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. As cláusulas contratuais relativas 

aos planos de saúde, embora regidas por lei especial, devem estar em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a 

interpretação deve se dar de forma mais favorável ao consumidor (CDC, 

art. 47). Se o médico requisitou o tratamento mais adequado para 

preservar a vida e saúde da paciente, a negativa de cobertura pela 

operadora implica em violação de direitos constitucionalmente 

assegurados (vida, saúde e dignidade da pessoa humana), que se 

sobrepõe às Resoluções da ANS. Deve ser mantido o valor da 

indenização que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que entendo 

razoável para o caso dos autos. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

226110520168110001/2016, Relator Nelson Dorigatti, Turma Recursal 

Única, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, confirmo a antecipação 

de tutela concedida no ID 27899050, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para determinar que a parte 

Requerida custeie o procedimento cirúrgico indicado pelo médico 

urologista – cirurgia de “sling”, bem como para condenar a parte requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC, calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação – 

22.01.2020 – por se tratar de responsabilidade contratual. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

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--
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DIAS DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMAR GONCALVES DA COSTA OAB - MT24417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1000450-39.2020.8.11.0002 Reclamante: Almerinda Dias de 

Camargo Reclamado: Sabemi Seguradora S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. - Da Necessidade da Realização de Prova Pericial 

Grafotécnica: Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento de que não 

contratou o seguro que vem sendo descontado de sua conta. A parte 

requerida contesta a parte requerente asseverando que o desconto do 

seguro é legítimo, tendo em vista o contrato devidamente assinado, 

conforme ID 28983391, não havendo que se falar em cobrança indevida. 

Diante deste contexto, entendo necessária a realização de perícia 

grafotécnica, tendo em vista que foi juntado apenas o contrato, inexistindo 

documentos pessoais com a contratação, bem como pelo fato da parte 

Requerente afirma que sofre de doença que não lhe permite mais assinar 

conforme a assinatura do seu documento pessoal, como efetivado no 

contrato, deste modo, se verifica que é necessário um exame mais 

acurado da questão, com vistas à completa instrução do feito, 

indispensável, portanto, se faz a realização da prova pericial de natureza 

grafotécnica, para eliminar quaisquer dúvidas, assim o juízo não possui um 

conjunto probatório suficiente para analisar a veracidade. Com efeito, o 

legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, criar um 

sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade 

jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º da Lei nº 9.099/95, que sua 

competência para conciliação, processo e julgamento alcança as causas 

cíveis de menor complexidade, significando que naquelas causas em que 

se exige a necessidade de perícia para o desate da questão, tais causas 

estariam subtraídas ao seu alcance. Sabe-se que a aferição da 

complexidade da causa leva em consideração não o direito material 

discutido, mas o objeto da prova, consoante orienta o Enunciado nº 54 do 

FONAJE: A menor complexidade da causa, para fixação da competência, 

é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. Destarte, 

restando controversa a veracidade dos documentos juntados aos autos 

em sede de contestação, mostra-se imprescindível a realização da prova 

pericial que, por envolver matéria complexa, afasta a competência dos 

Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do 

mérito na dicção dos artigos 3° e 51, inciso II, da Lei de Regência dos 

Juizados Especiais. Sobre o assunto: RECURSO INOMINADO - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA, POIS IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE 

PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, AFASTANDO A COMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(RNEI, 3021/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 27/03/2012, Data da publicação no 

DJE 13/04/2012). AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ANAIS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

CONTRATUAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - 

Havendo a negativa da autoria da assinatura firmada no documento 

apresentado pela ré, que deu causa à inclusão de seus dados nos anais 

de proteção ao crédito, necessário se faz a produção de prova 

grafotécnica 2 - Foge à alçada do Juizado Especial Cível a causa 

referente à negativa de assinatura de documentos, haja vista a 

complexidade da matéria probatória decorrente da necessidade de prova 

pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 9.099/95). 3 - Recurso 

conhecido e provido. Sentença reformada, para declarar a extinção do 

feito, de ofício, com o reconhecimento da complexidade da causa. (RNEI, 

1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012). 

CONTRATO DE LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA- LOCADORA ALEGA 

NÃO TER RECIBIDO ALUGUERES E VALORES REFERENTES AO 

CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - APRESENTAÇÃO DE 

RECIBOS QUE COMPROVARIAM TRAIS PAGFAMENTOS - AUTENTICIDADE 

DE TAIS RECIBOS IMPUGNADA - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE - 

INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - 

INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA - 

PROCESSO EXTINTO. A prova pericial grafotécnica, única pertinente para 

comprovar a falsidade de assinatura, é incompatível com o rito Juizado 

Especial, impondo, portanto, a extinção do processo sem resolução do 

mérito. (RNEI, 2838/2011, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no 

DJE 16/08/2012). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ART. 43 §2º 

CDC. COMPROVAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA. NECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. 1. A lei não exige comprovante de 

recebimento da notificação. A postagem das notificações a serem 

enviadas são suficientes para cumprir o disposto no art. 42, § 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor. 2. A prova pericial grafotécnica é a 

única pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, que é 

incompatível com o rito Juizado Especial, impondo, portanto, a extinção do 

processo sem resolução do mérito. (RNEI, 5843/2010, DR. NELSON 

DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 03/05/2011, Data 

da publicação no DJE 10/05/2011). Registro, por oportuno, que a 

incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode e 

deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

nos moldes do art. 64, do CPC. Pelo exposto, reconhecendo, em razão da 

complexidade da causa pela necessidade de perícia grafotécnica, tem-se 

a inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, pelo que JULGO 

EXTINTO a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016487-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO ACIOLI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016487-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ RICARDO ACIOLI DA 

SILVA REQUERIDO: SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a 

parte requerente LUIZ RICARDO ACIOLI DA SILVA que ao ser sorteado 

pela NOTA MT, foi impedido de receber seu prêmio, tendo em vista seu 

nome constar na dívida ativa, referente ao não pagamento de IPVA de um 

veículo que nunca foi seu. Diz que ao consultar junto ao DETRAN/MT, 

verificou que o proprietário anterior era a requerida, sendo vítima de 

fraude. O requerido contesta, sustentando que “Isso porque, na realidade, 

o presente caso não se trata de fraude. O Requerente adquiriu o veículo 

em conjunto com o lojista Ronaldo Alves Vieira, ficando este responsável 
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pelo pagamento, o que foi feito, e o Requerente responsável pelo 

faturamento e propriedade do veículo”. sic 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 nota fiscal, 

cópia do crachá funcional do autor, comprovante de depósito, tais 

documentos são considerados unilaterais, uma vez que não possuem 

assinatura da parte autora, portanto, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte reclamante. Registra-se que a requerida não 

apresentou nenhum contrato ou outro documento hábil a comprovar a 

venda do veículo ao autor. 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. Cumpre à prestadora de serviços 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro 

só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes E NESSE CASO, NA DÍVIDA ATIVA 

DO ESTADO, gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode ser 

classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Entendo que a utilização indevida de dados 

pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o 

valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e 

proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de 

R$8.000,00 (oito mil reais). A parte autora pleiteou ainda a condenação da 

requerida ao pagamento de danos materiais, ao argumento de que foi 

impedido de receber o prêmio da Nota MT na quantia de R$500,00, por 

estar inscrito na dívida ativa. Todavia, o autor apresentou somente o 

comprovante de que foi sorteado, mas não acostou aos autos nenhum 

documento a fim de comprovar a negativa para o referido recebimento. 

Registra-se que o dano material deve ser devidamente comprovado, cujo 

ônus, a parte autora não se desincumbiu. Ressalta-se que conquanto o 

CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem 

caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a 

existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a 

verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as 

regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência exigida para a 

inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de 

produção da prova desejada. In casu, não se configura tal 

hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui 

exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte requerente. Cabe à 

parte autora, especialmente quando assistida por advogado, ser diligente 

na produção de provas, devendo apresentar todos os documentos 

necessários para cumprir o encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do 

CPC. Dessa forma não há que se falar em configuração de danos 

materiais. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para apenas: a) declarar a inexistência do negócio 

jurídico entre as partes; b) condenar a reclamada pagar à parte 

reclamante a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante 

na dívida ativa e; c) determinar a exclusão do nome da parte reclamante 

da dívida ativa do Estado, expedindo-se o necessário. DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MATERIAL. 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: 1007011-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO DONIZETTI ROSARIO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT7645-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

 

Processo: 1007011-16.2019.8.11.0002 Reclamante: Adelmo Donizetti 

Rosario Eireli - ME Reclamada: Claro S/A. 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. Do Mérito: O 

Reclamante esclareceu na petição inicial ser cliente da Reclamada desde 

2012, bem como, que seu plano possui os serviços de telefone ilimitado e 

internet (“FONE + NET FALE FIXO ILIMITADO”) e ainda, que em 

janeiro/2014, promoveu o pagamento de R$ 118,89. No entanto, o 

Postulante relatou que, ao receber a fatura de setembro/2017, percebeu 

que lhe estavam sendo cobrados serviços que não haviam sido 

contratados (correspondentes à NET TV) e ainda, no que se refere ao 

serviço NET Virtual, houve um aumento de R$ 12,18 para o valor de R$ 

75,44. O Demandante relatou que, ao tentar resolver o problema (protocolo 

de atendimento nº 858.172.356.686.915), foi informado pela atendente 

que, desde 30/08/2017, o contrato originalmente vinculado ao seu CPF 

havia sido transferido para o CNPJ de sua empresa, contudo, o 

Reclamante alegou que em nenhum momento pediu a mencionada 

transferência. Por entender que as cobranças realizadas pela Reclamada 

são indevidas e ainda, que tal fato lhe proporcionou prejuízos de ordem 

moral e material, a empresa Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada sustentou que a 

empresa Reclamante não se enquadra no conceito de fornecedora, pois, a 

contratação dos serviços foi destinada ao fomento de sua atividade 

comercial (ramo de construção civil), bem como, que não há de se falar 

em relação de consumo. A operadora Ré destacou que não houve 

qualquer cobrança indevida e que a solicitação de troca de titularidade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 226 de 254



(pessoa física para jurídica) ocorreu a pedido do próprio sócio da empresa 

Autora. Além disso, a Reclamada relatou que o equipamento de TV foi 

instalado em 07/12/2015, bem como, que a cobrança por tal serviço 

passou a ocorrer a partir de 01/2016 e ainda, que a suposta divergência 

de valores jamais foram objeto de reclamação. A Postulada defendeu que 

não foi demonstrado nenhum abalo de crédito ou de imagem por parte da 

Autora, motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados (não havendo de se falar em dano in re ipsa para pessoa 

jurídica). Por fim, a Reclamada alegou que não foram apresentadas provas 

acerca de sua má-fé e que tal fato impossibilitaria a restituição de valores 

na forma dobrada. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

pugnou pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao Id. 

nº 21518186 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. 

Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor da empresa 

Reclamante. Consigno inicialmente que, de forma diversa do que quis 

fazer prevalecer a Reclamada, não há como deixar de reconhecer a 

relação de consumo existente entre as partes, pois, considerando que o 

representante da Autora sustentou que jamais foi solicitada a vinculação 

do contrato (até então relacionado ao seu CPF) ao CNPJ da empresa, 

subentende-se que a mesma foi apenas uma “vítima” do procedimento em 

questão, tratando-se, por corolário, de uma consumidora por equiparação 

(artigo 17 do CDC). Após promover a análise de todas as manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, do acervo documental produzido 

nos autos (incluindo o “CD” protocolizado junto à Secretaria do juízo pela 

Reclamante), entendo que o direito milita parcialmente em favor das 

pretensões inaugurais, conforme será devidamente fundamentado. - Da 

pretensão obrigacional: Consoante pode ser visualizado nos pedidos 

formulados na peça vestibular, a empresa Reclamante postulou pela 

transferência da “linha” para o CPF de seu representante (Sr. Adelmo 

Donizetti Rosário), pois, em nenhum momento solicitou a transferência dos 

serviços para o seu CNPJ. A meu ver, a pretensão acima mencionada 

reivindica o acolhimento jurisdicional. Muito embora a Reclamada tenha 

sustentado que a troca de titularidade do plano foi solicitada a pedido do 

próprio sócio da empresa Demandante, entendo que tais fatos não 

restaram devidamente comprovados nos autos, limitando-se a operadora 

Ré em colacionar ao corpo de sua defesa o print de algumas telas 

sistêmicas. Além disso, segundo consta do conteúdo do “CD” protocolado 

nos autos (Id. nº 26388919), essencialmente o arquivo que conta com 

aproximadamente 50 minutos de duração, o representante da empresa 

Autora informou à atendente da Reclamada que não havia feito à 

solicitação de vinculação do plano ao CNPJ (o qual, desde o início da 

contratação, estava vinculado ao CPF de sua pessoa) e, 

surpreendentemente, a própria atendente levantou a possibilidade de 

alguém ter feito à famigerada solicitação mediante a simples confirmação 

dos dados pessoais do titular e ainda, relatou que qualquer pessoa que se 

identifique como titular e informe/confirme os dados pode fazer a referida 

troca (tempo de áudio: a partir de 12min00s). In casu, não tendo a 

Reclamada apresentado nenhum arquivo de áudio para esclarecer quem, 

de fato, solicitou a troca de titularidade do plano para o CNPJ da Postulante 

(o qual, reitera-se, originalmente havia sido contratado em nome do seu 

representante legal), entendo que houve uma inequívoca falha na 

prestação dos serviços da operadora de telefonia, motivo pelo qual, a 

Reclamada deve ser compelida em promover a transferência do plano 

para o CPF do representante da Autora. - Dos danos materiais e da 

pretensão obrigacional de adequação de faturas: Inobstante a empresa 

Autora tenha pugnado na peça vestibular para que os valores das faturas 

atuais retornassem para àqueles que anteriormente lhe eram cobrados e 

ainda, que a Reclamada fosse condenada a lhe restituir os valores que 

acredita terem sido reivindicados indevidamente, entendo que os mesmos 

não comportam a guarida deste juízo. Data máxima vênia à irresignação da 

empresa Reclamante (a qual, na verdade, apenas representa o 

inconformismo de seu representante) no tocante aos valores cobrados 

pelo serviço “NET TV”, bem como, o aumento daqueles referentes ao 

serviço “NET Virtual”, tenho que a mesma não detém nenhum fundamento, 

pois, segundo consta do conteúdo do “CD” alhures mencionado, o 

representante da empresa Autora declarou à atendente (Sra. Joseane) 

que, embora nunca quisesse aderir ao serviço de televisão, a sua esposa 

confirmou a contratação do serviço em questão (tempo de áudio: a partir 

de 19min20s). Entendo que a declaração supracitada, neste ponto 

específico, compromete totalmente a verossimilhança da narrativa 

inaugural e, conseguintemente, confere total credibilidade às faturas 

protocolizadas junto à defesa, pois, foi justamente a partir de janeiro/2016 

(as quais convenientemente não instruíram a inicial) que passou a vigorar 

a cobrança pelos serviços “NET TV” (o qual, na verdade, representa um 

novo plano e, consequentemente, justifica o aumento dos valores 

referente ao NET Virtual). Inobstante não tenha sido o representante da 

empresa Autora quem anuiu a referida contratação (mas sim a sua 

esposa), o fato é que o mesmo não só se manteve inerte em solicitar o 

imediato cancelamento do serviço (tanto é que não foi apresentada 

nenhuma prova nesse sentido, seja protocolo de atendimento ou eventual 

reclamação administrativa), como também, promoveu o devido pagamento 

por mais de 03 (três) anos, ou seja, um comportamento absolutamente 

incompatível com o perfil de alguém que desconhecia tais cobranças ou 

ainda, que não estava se aproveitando do famigerado serviço. Não se 

pode olvidar que, da exegese do esclarecedor “CD” apresentado pela 

própria empresa Reclamante, restou evidenciado que o seu representante 

chegou a reconhecer que, a cada 02 (dois) ou 03 (três) meses, entrava 

em contato com a Reclamada para pedir desconto, ou seja, não subsistem 

dúvidas de que o mesmo detinha conhecimento acerca da contratação 

(NET TV). Com supedâneo nos fundamentos supracitados, entendo que, 

no tocante a matéria em debate, não há como ser reconhecida a prática de 

qualquer ato ilícito pela operadora Ré, pois, diante da incontroversa 

contratação do serviço “NET TV” (o qual, na verdade, alterou a própria 

essência do plano anteriormente vigente), bem como, os reiterados 

pagamentos realizados e ainda, a inércia do representante da Autora em 

solicitar o devido cancelamento, a Reclamada apenas exerceu o seu 

regular direito de cobrança (artigo 188, I, do Código Civil). Como se não 

bastasse, extrai-se do conteúdo do mencionado “CD” que, apesar de o 

intento inicial ser “cancelar” os serviços, após tomar conhecimento que o 

plano anterior não estava mais vigente, bem como, que a atendente 

Joseane estava disposta a conceder um desconto de 50% no serviço de 

TV (o qual iria perdurar pelo prazo de 05 meses), o representante da 

Reclamante acabou por aderir à contratação do serviço com referido o 

desconto (combo que englobava telefone, internet e TV), possuindo pleno 

conhecimento acerca da mensalidade que lhe seria cobrada (R$ 196,19) 

pelo novo plano. Desta feita, considerando que o pleito obrigacional em 

debate (adequação de faturas) não está em harmonia com o princípio da 

boa-fé contratual (artigo 422 do Código Civil), bem como, que o 

representante da Autora detinha prévia ciência de que o plano 

originalmente contratado não se encontrava mais disponível (tanto é que, 

para manter o serviço, anuiu com o desconto proposto pela atendente), 

entendo que o mencionado pedido deve ser igualmente rejeitado. - Do 

dano moral: Por fim, no que se refere à pretensão da empresa Reclamante 

em ser indenizada a título de danos morais, entendo que a mesma, com a 

devida vênia, deve ser rechaçada. Da exegese dos fatos submetidos à 

apreciação deste juízo, não obstante toda a irresignação da Autora, tenho 

plena convicção de que a sua reputação como empresa não foi abalada 

(não se prestando uma mera troca de titularidade de plano, ainda que 

indevida, a tal mister) e, consequentemente, não se fazendo 

concomitantemente presentes os requisitos necessários para a 

configuração da responsabilidade civil (tanto é que nenhuma prova nesse 

sentido foi apresentada), entendo que não há como ser reconhecido 

nenhum ato ilícito praticado pela Reclamada. A fim de respaldar a 

exposição supra, seguem destacados, por analogia, alguns 

posicionamentos jurisprudenciais: “AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO 

PARA DESCONTO DE TÍTULOS. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. 

DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO 

EXTRAPATRIMONIAL. Diferentemente da pessoa física, a pessoa jurídica 

sofre danos morais quando experimenta abalo à sua honra objetiva, ou 

seja, à sua imagem, à credibilidade e à reputação que goza perante 

terceiros, sem necessidade de afetação econômica direta. Exame do caso 

que não denota ofensa à honra objetiva da autora decorrente de ato de 

responsabilidade do réu. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 

70077114205, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 04/07/2018).”. 

(Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CIELO - 

SERVIÇO DE PAGAMENTO - CANCELAMENTO DE VENDAS - DANO 

MATERIAL CONFIGURADO - ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO - DANOS 

MORAIS - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. (...). Não 

restou evidenciado que a conduta da ré tenha causado danos à imagem 

ou ao bom nome comercial do demandante, de modo a justificar a 

reparação pecuniária por danos extrapatrimoniais. Reforma parcial da 

sentença, com redistribuição do ônus da sucumbência. Parcial provimento 

ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00098321020148190213 RIO DE JANEIRO 
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MESQUITA VARA CIVEL, Relator: EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, 

Data de Julgamento: 25/10/2017, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).”. 

(Destaquei). 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 ação, apenas para DETERMINAR à 

Reclamada para, caso ainda não o tenha feito, transferir os serviços 

contratados para o CPF do representante da Autora (pois, não restou 

demonstrado nos autos qualquer solicitação para que os mesmos fossem 

vinculados ao CNPJ da empresa), não havendo de se falar em adequação 

de valores de faturas ou ainda, como ser reconhecida a existência de 

danos morais ou materiais a serem indenizados. Por fim, REVOGO a 

decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 21518186 e ainda, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial, pois, de forma diversa 

do que ocorre com pessoas físicas (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), a 

simples declaração de miserabilidade apresentada por uma pessoa jurídica 

não goza de presunção de veracidade. 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: 1003332-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSON NUNES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA DIAS OAB - MT18133/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003332-71.2020.8.11.0002. AUTOR: WALLYSON NUNES DUARTE REU: 

NS2.COM INTERNET S.A. 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 Aduz a parte 

autora WALLYSON NUNES DUARTE que “no dia 26/11/2019, realizou a 

compra de 02 (duas) unidades do produto Iso Blend 1,8 Kg – 

IntegralMédica, pelo valor total de R$ 159,98 (cento e cinquenta e nove 

reais e noventa e oito centavos), gerando o pedido de nº 33853475 (doc. 

02), com confirmação do pagamento na mesma data da compra (doc. 03). 

De mesmo modo, no dia 29/11/2019, adquiriu um Sapatênis Couro Ferracini 

Infinity Masculino pelo valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), 

acrescido de R$ 23,00 (vinte e três reais) a título de frete, totalizando R$ 

222,00 (duzentos e vinte e dois reais), valor este pago por meio de seu 

cartão de crédito (doc. 04). Assim, foi gerado o pedido nº 34318745, com 

prazo de entrega de 08 (oito) a 10 (dez) dias úteis após a confirmação do 

pagamento, esta ocorrida no dia 29/11/2019, conforme e-mail 

encaminhado pela reclamada (doc. 05). Todavia, referente ao primeiro 

pedido, foi entregue somente 01 item, sendo gerado um voucher e 

posteriormente, realizado o estorno da quantia de R$79,90 em 06/01/2020. 

Afirma que referente à segunda compra, os produtos não foram 

entregues, sendo gerado em 11/01/2020 um voucher o valor de R$199,00 

para uso exclusivo no site da requerida, todavia, “a partir do dia 

18/01/2020, não mais conseguiu acessar o website da demandada, 

recebendo a informação de que seus dados não estavam corretos. 

Assim, no dia 20/01/2020, entrou em contrato com sua central de 

atendimento telefônico (doc. 13), gerando o protocolo de atendimento nº 

46244271, momento em que recebeu a informação de que, embora a conta 

continuasse vinculada ao seu CPF (029.013.941-40), encontrava-se em 

nome de Thiago Rocha, residente em São Paulo, evidenciando que sua 

conta havia sido invadida por hackers (!) bem como que os vouchers 

anteriormente concedidos já haviam sido utilizados pelo falsário no dia 

16/01/2020”. Por fim, a requerida reconheceu que a sua conta foi 

hackeada e se dispôs a ressarcir o valor do voucher, no entanto, a 

restituição, se ocorrer, se dará em 60 dias”. Pleiteia a restituição da 

quantia de R$222,00 e indenização por danos morais. A reclamada 

sustenta em defesa que “Devido a indisponibilidade do item em estoque, a 

Ré providenciou a devolução dos valores, conforme comprovante abaixo”. 

SIC Cabe à parte reclamada que alegar fato impeditivo do direito da parte 

reclamante provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na 

inicial. Registra-se que a requerida não impugnou especificamente os 

fatos alegados e nem os documentos apresentados, especialmente 

quanto à segunda compra, a invasão da conta do autor por hackers e a 

utilização por eles do voucher e a não restituição do valor da segunda 

compra, no valor de R$222,00. Desse modo, não havendo impugnação 

especificada dos fatos, presume-se verdadeira a versão posta na inicial. 

Ademais, 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 a requerida 

alegado que efetuou a restituição do valor da compra, o referido valor se 

refere à primeira compra, na qual foi entregue somente 01 item, sendo 

estornado a quantia de R$79,90, conforme informado pelo autor na inicial. 

A lei consumerista estabelece como objetiva a responsabilidade contratual 

dos fornecedores de produtos e serviços (art. 14), fundada na teoria do 

risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a 

exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento independentemente de culpa, sendo cabível, desse modo, 

a indenização dos seus clientes. A existência da oferta tem a finalidade de 

atrair o consumidor. Se essa atração se confirma com a adesão do 

consumidor, a oferta vincula o comerciante e estabelece o direito do 

consumidor de ver cumprido o contrato. Deste modo, a reclamada era 

obrigada a cumprir a oferta apresentada, no tempo pactuado. Restou 

evidenciada a falha da reclamada quanto à sua parte na relação jurídica 

com o consumidor, ao não entregar o produto. Por fim, a responsabilidade 

civil é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque 

fundada no risco da atividade econômica. Deste modo, o pleito pela 

indenização por danos materiais deve ser acolhido, no que concerne aos 

valores pagos à reclamada pelo produto não entregue. Portanto, devido a 

restituição da quantia de R$222,00 (duzentos e vinte e dois reais). A parte 

reclamante postula também indenização por danos morais. O consumidor 

tinha a legítima expectativa de receber o produto no prazo originalmente 

informado pela reclamada. Em tese, o consumidor que adquire o produto 

da empresa tem expectativas quanto à utilização do mesmo e não 

recebendo na data acordada, vê-se frustrado. O não recebimento e 

desgaste físico e emocional para a solução do impasse sem alcançar 

êxito, caracteriza o dano moral. Por outro lado, não há nenhum indicativo 

de ocorrência de fato imprevisível ou inevitável, apto a afastar a 

responsabilidade civil, como anotado. Conforme mencionado, a requerida 

não impugnou a não entrega da compra. Reconhecido o dano moral, resta 

a quantificação da indenização. Segundo a melhor doutrina, a indenização 

por dano moral, além de prestar uma satisfação em relação à vítima, tem 

também um caráter punitivo e pedagógico em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Devem ser considerados ainda: a expressão 

econômica da avença entre as partes; a intensidade da dor, do sofrimento 

ou da humilhação suportados pela vítima e as condições econômicas do 

ofensor e do ofendido. Na hipótese presente, não há prova de que a 

reclamada agiu com culpa grave. A reclamada é empresa de grande porte. 

A repercussão dos fatos na esfera íntima da parte reclamante pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outros infortúnios, devendo, 
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assim, a reparação ser fixada em valor módico. Sopesados esses 

elementos, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 1.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte do 

pedido deduzido na inicial, condenando a reclamada a: 1)a devolver à 

parte reclamante a quantia de R$222,00 (duzentos e vinte e dois reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, contado do desembolso e 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (11/02/2020) e; 2) 

pagar a parte reclamante, a título de indenização pelos danos morais, a 

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data, e acrescidos de juros de 1%, contados da citação 

(11/02/2020) por se tratar de ilícito contratual. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo 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: 1015679-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPOTIFY BRASIL SERVICOS DE MUSICA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015679-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOZAN GOMES DE ANDRADE 

REQUERIDO: SPOTIFY BRASIL SERVICOS DE MUSICA LTDA. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Mérito A revelia ocorre, no rito sumaríssimo, 

quando o réu deixa de apresentar contestação (art. 319 do CPC) ou em 

razão da ausência do demandado na audiência à sessão de conciliação 

ou de instrução e julgamento (art. 20 da Lei nº 9.099/95). "Lei 9.099/95, 

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz." In casu, a requerida deixou de comparecer a audiência de 

conciliação e não apresentou defesa. Em virtude disso, DECRETO a revelia 

dos requeridos, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Muito 

embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, II, 

do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz, analisar a sua 

suficiência. Em sede de juizados especiais, tal prerrogativa se revela 

ainda mais consciente, eis que o passo do artigo 5º da Lei n°. 9.099/95 

assim o autoriza. Nesta senda, entendimento jurisdicional, verbis: 

“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). 

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 art. 335, II, do CPC. 

Aduz a parte autora JOZAN GOMES DE ANDRADE que verificou a 

existência de vários descontos no valor de R$16,90 em sua conta 

bancária realizados pela requerida, todavia, nunca contratou com a 

mesma. Afirma que tentou resolver a questão administrativamente, mas 

não obteve êxito. Pleiteia a restituição da quantia de R$185,90, em dobro e 

indenização por danos morais. A requerida não compareceu em audiência 

e não apresentou contestação, portanto, não comprovou a contratação. A 

parte autora comprovou os descontos realizados entre abril/2019 a 

março/2020 no valor total de R$185,90 (ID’S 25333008 e 29850126). 

Pleiteou a parte autora a repetição da quantia de R$185,90. Restando 

comprovado os descontos indevidos, devido o pleito, no entanto, a 

devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não ficou 

demonstrada a má-fé da requerida ao efetuar a cobrança. O STJ, por meio 

da Reclamação nº 7.247 – DF (2011/0268446-3) firmou o entendimento de 

que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, 

do Código de Defesa do Consumidor não prescinde da demonstração da 

má-fé do credor. No caso, como não foi comprovada a má-fé da ré a 

restituição deve ocorrer da forma simples. A parte requerente pleiteia, 

ainda, indenização a título de danos morais. Em regra, o simples desconto 

não ensejaria indenização por danos morais. Todavia, in casu, verifica-se 

que o valor descontado é expressivo, não podendo ser considerado 

ínfimo, o que configura transtornos que ultrapassam o limite dos 

aborrecimentos cotidianos, dando azo à indenização por danos morais. A 

título exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: DANO MORAL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

HONORÁRIOS. 1 – O desconto indevido de valores em conta corrente 

gera para a instituição financeira o dever de indenizar os danos morais 

causados, consistentes na situação aflitiva pela qual passou o correntista, 

que necessitava, para o sustento, dos valores que lhe foram 

descontados. 2 – Indenização por dano moral fixada em valor razoável 

não enseja modificação. 3 – Condenatória a sentença, os honorários 

advocatícios devem ser arbitrados nos limites do § 3º do art. 20 do CPC: 

mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 

Fixados em valor razoável, não reclamam elevação. 4 – Apelações não 

providas. (TJ-DF - APC: 20140111298407 DF 0031414-56.2014.8.07.0001, 

Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/03/2015, 6ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2015 . Pág.: 454) Registra-se 

que a parte autora teve o nome negativado pela requerida, no entanto, 

possuía restrição anterior que não restou comprovado como indevida. 

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência 

define alguns critérios a serem observados pelo julgador, entre eles: grau 

de culpa; gravidade do dano; condições econômico-sociais do ofensor e 

do ofendido. No caso dos autos, não há prova de que a parte requerida 

agiu com culpa grave. A repercussão dos fatos na esfera íntima da parte 

requerente pode ser considerada como moderada. O requerido é uma 

instituição financeira de grande porte. Feitas as ponderações supra, 

entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização de R$ 1.000,00 

(mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência em parte do pedido, 

para condenar a requerida a: a) restituir à parte requerente o valor 

indevidamente descontado em sua conta corrente na quantia de R$185,90 

(cento e oitenta e cinco reais) de forma simples, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação (12/02/2020), e; b) condenar 

o requerido pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), 

a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir a partir da citação (12/02/2020). 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, 
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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: 1005795-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005795-83.2020.8.11.0002. REQUERENTE: IVANILDO DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. É o Breve Relato. Decido. 

Após detida análise dos autos, verificou-se que a presente ação tem por 

objeto reparação de danos e a parte requerente reside em Cuiabá – MT 

(id. 31228779), assim, este juízo é absolutamente incompetente, nos 

termos do art. 4º, inc. III, da Lei 9.099/95. Isto posto, JULGO e DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no 

artigo 51, inc. III, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Procedam-se às 

anotações e baixas pertinentes. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006133-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA VANESSA DOS SANTOS BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006133-28.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ERICA VANESSA DOS SANTOS 

BRITO REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de 

relatório, por força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9099/95. 

Fundamento e decido. Não há necessidade da produção de outras provas, 

para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar (prescrição). 

Como é cediço, o dies o quo à requisição judicial da conversão de férias 

não usufruídas (ainda que proporcionais) em pecúnia se inicia quando 

inviabilizado o recebimento/usufruto em decorrência de seu desligamento, 

aposentadoria/exoneração. Nesse sentido, por se tratar, in casu, de 06 

(seis) contratos de trabalho, descontínuos, as verbas rescisórias devidas, 

em cada caso, considerar-se-ão em separado, a contar do término de 

cada período aventado. Assim, havendo a demanda sido proposta em 

23/08/2017, os pleitos referentes aos contratos encerrados antes de 

agosto/2012 restam fulminados pela prescrição. Destarte, acolho 

parcialmente a preliminar em comento, para declarar prescrito o direito à 

persecução das férias e terço constitucional proporcional do período 

contratual de 2011 (termo do contrato de trabalho em 23/12/2011). Na 

petição inicial, a parte autora relata que laborou mediante contrato 

temporário com o Município de Várzea Grande no período de 28/02/2011 a 

19/12/2014, tendo se desligado sem ter percebido os valores afetos às 

férias não gozadas com os respectivos terços constitucionais 

proporcionais dos períodos aquisitivos de 2011/2012, 2012/2013, 

2013/2014 e 2014 (proporcional). Não havendo o requerido realizado o 

pagamento das férias proporcionais e do terço constitucional, deve haver 

o devido adimplemento, uma vez que o artigo 39, §3º, da Constituição 

Federal confere tais direitos aos trabalhadores temporários. 

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — 

VALIDADE — EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — CONSTATAÇÃO. 

FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO 

SALÁRIO — DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO DA 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL A TODOS OS TRABALHADORES — 

RECEBIMENTO — LEGALIDADE. Constatado que a contratação foi 

motivada por necessidade temporária de excepcional interesse da 

Administração, o contrato é válido. A Constituição da Republica Federativa 

do Brasil assegura a todo trabalhador o direito ao recebimento dos valores 

devidos a título de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço 

constitucional, inclusive aos contratados temporariamente. Recurso 

provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 63632/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, 

Publicado no DJE 15/08/2018) A parte requerida, por sua vez, alega ter 

pago o terço constitucional do período de janeiro/2014 a janeiro/2015, 

contudo não apresentou nenhuma prova do alegado adimplemento, ônus 

que lhe incumbia (art. 373, II, CPC). Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO, 

para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento das férias e 

respectivos terços constitucionais proporcionais dos períodos aquisitivos 

referentes aos contratos de trabalhos de 2012, 2013 e 2014, com 

correção monetária, a contar do inadimplemento obrigacional, pela TR até 

25.03.2015, data a partir da qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora 

na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação (Temas 810 do 

STF e 905 do STJ). Declaro prescrita a pretensão à cobrança judicial das 

verbas rescisórias afetas ao contrato de trabalho referente ao ano de 

2011, com termo em 23/12/2011. Via de consequência, encerro a fase de 

conhecimento. Determino que a parte autora apresente memória de cálculo 

nos exatos limites declinados nesta decisão. Desnecessidade de reexame 

necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem 

custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003489-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GALDINA BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003489-15.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: DEBORA GALDINA BATISTA 

DA SILVA EXECUTADO: PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE, 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Desnecessidade de relatório, por 

força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9099/95. Fundamento e 

decido. Não há necessidade da produção de outras provas, para além das 

documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar (prescrição) Afasta-se, 

desde logo, a alegada prescrição, uma vez que seu dies o quo à 

requisição judicial da conversão de férias e licença prêmio não usufruídas 

em pecúnia se inicia quando inviabilizado o recebimento/usufruto em 

decorrência de seu desligamento, aposentadoria/exoneração (óbito do 

servidor, in casu). Nessa senda: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – AÇÃO TRABALHISTA - 

PRESCRIÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO – NÃO OCORRÊNCIA – MUNICÍPIO 

RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS 

PROPORCIONAIS NÃO USUFRUÍDAS - EXERCÍCIO EFETIVO DE SERVIÇO 

PÚBLICO PELO PRAZO ININTERRUPTO DE 5 ANOS - CONVERSÃO EM 

PECÚNIA – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal 

de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que, a contagem da 

prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio, 

não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, 

tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor 

público. É cabível a conversão pecuniária das licenças-prêmios e férias 
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proporcionais, acrescidas do terço constitucional, quando demonstrados 

que não foram usufruídas. (Ap 62620/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/05/2016, Publicado 

no DJE 02/06/2016) Destarte, nenhuma das pretensões resta prescrita, 

porquanto não ultrapassado o prazo quinquenal entre o falecimento do 

servidor e o primeiro requerimento administrativo realizado pela parte 

autora. Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição. Depreende-se 

dos documentos acostados à petição inicial que a demandante era 

companheira do servidor falecido Narciso Conceição Vitório Neiva, sendo 

que este, na data do óbito, acumulava o direito ao recebimento do 

montante de R$ 34.956,37, conforme cálculo administrativo realizado pela 

própria Prefeitura Municipal. Não havendo o requerido procedido ao 

pagamento das referidas verbas no momento oportuno, deve haver o 

devido adimplemento, uma vez que o artigo 39, §3º, da Constituição 

Federal confere tais direitos aos servidores ocupantes de cargo público. 

Assim entende, inclusive, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 

casos análogos, v.g.: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – EXONERAÇÃO A PEDIDO – 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS – 

GARANTIA CONSTITUCIONAL - ART. 39, §3º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL – ÔNUS DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO DO ENTE MUNICIPAL 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Segundo 

disposição contida no art. 39, §3º da Constituição Federal, aos servidores 

públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu artigo 7º, 

incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que 

se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores. 2 – 

Comprovado que o servidor efetivo laborou na municipalidade, requereu e 

obteve a sua exoneração e não recebeu verbas que lhe eram devidas, 

somente poderia ser afastada a cobrança se o Município demonstrasse o 

pagamento dos valores cobrados, desconstituindo as alegações feitas 

pelo autor (artigo 373, II, CPC). (N.U 0021890-84.2015.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) Ademais, o ente municipal 

reconheceu como devidas as verbas na maneira pleiteada, limitando-se a 

alegar a prescrição – já afastada. Conforme alvará judicial nº 31/2017 (Id. 

12981273), a demandante possui direito ao saque de 50% das referidas 

verbas rescisórias. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, ACOLHO O PEDIDO, para condenar o Município de 

Várzea Grande ao pagamento do quantitativo de R$ 17.478,18 (dezessete 

mil quatrocentos e setenta e oito reais e dezoito centavos) com correção 

monetária pelo IPCA-E, a contar do óbito do de cujus, e juros de mora na 

forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação 

(Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase 

de conhecimento. Desnecessidade de reexame necessário, por força do 

que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 

da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

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))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte Requerida, na pessoa de seus advogados 

habilitados, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento 

dos honorários periciais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) em favor 

do perito judicial nomeado nestes autos e bem como intima-se, também, 

quanto à perícia a ser realizada, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

apresentar seus quesitos, bem como sobre possíveis assistentes, 

conforme decisão constante do id. 31219831 destes autos.

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))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

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 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001043-73.2017.8.11.0002
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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))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte Requerida, na pessoa de seus advogados 

habilitados, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento 

dos honorários periciais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) em favor 

do perito judicial nomeado nestes autos e bem como intima-se, também, 

quanto à perícia a ser realizada, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

apresentar seus quesitos, bem como sobre possíveis assistentes, 

conforme decisão constante do id. 31219831 destes autos.

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))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMEM-SE A PARTE AUTORA para apresentar seus 

quesitos, bem como sobre possíveis assistentes, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação 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))

 

INTIMAÇÃO INTIMEM-SE A PARTE AUTORA para apresentar seus 

quesitos, bem como sobre possíveis assistentes, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação 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))

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte Requerida, na pessoa de seus advogados 

habilitados, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento 

dos honorários periciais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) em favor 

do perito judicial nomeado nestes autos e bem como intima-se, também, 

quanto à perícia a ser realizada, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

apresentar seus quesitos, bem como sobre possíveis assistentes, 

conforme decisão constante do id. 31219831 destes autos.

Intimação 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))

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte Requerida, na pessoa de seus advogados 

habilitados, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento 

dos honorários periciais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) em favor 

do perito judicial nomeado nestes autos e bem como intima-se, também, 

quanto à perícia a ser realizada, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

apresentar seus quesitos, bem como sobre possíveis assistentes, 

conforme decisão constante do id. 31235400 destes autos.

Intimação 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))

 

INTIMAÇÃO INTIMEM-SE A PARTE AUTORA para apresentar seus 

quesitos, bem como sobre possíveis assistentes, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003329-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO VAZ (REQUERIDO)

 

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 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 
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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-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))

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte Requerida, na pessoa de seus advogados 

habilitados, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento 

dos honorários periciais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) em favor 

do perito judicial nomeado nestes autos e bem como intima-se, também, 

quanto à perícia a ser realizada, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

apresentar seus quesitos, bem como sobre possíveis assistentes, 

conforme decisão constante do id. 22326537 destes autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004794-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. DOS SANTOS OLIVEIRA & CIA. LTDA. - ME (REU)

MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA (REU)

ILZIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça (REFERENTE AO BAIRRO SITUADO JUNTO AO MUNICÍPIO DE 

ROSÁRIO OESTE - MT, TAL COMO INDICADO NA PETIÇÃO DE ID. 

212158430), 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 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008454-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH FIGUEIREDO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 15 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005116-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA NOGUEIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (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,junte aos 

autos a petição mencionada no ID. 31260287. VÁRZEA GRANDE, 15 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004147-39.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO CATARINO MENDES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe corretamente os dados 

bancários, tal como Agência, Conta corrente e CNPJ ou CPF do titular da 

referida conta VÁRZEA GRANDE, 15 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. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 524366 Nr: 1563-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AWS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação na fase de Cumprimento de Sentença proposta por 

AWS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA em desfavor BANCO DO BRASIL 

S/A.

2. Consoante se depreende dos autos, iniciada a fase de cumprimento de 

sentença, o devedor deixou de realizar o pagamento espontâneo do 

débito. Assim, procedeu-se com a penhora nos ativos financeiros da 

executada visando a garantia da dívida.

3. A executada foi intimada para apresentar impugnação à penhora, 

todavia, quedou-se inerte (fls. 124).

4. Assim, diante da inércia da executada, tenho como satisfeita a 

obrigação, devendo, pois, o feito ser extinto.

 5. Assim, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, conforme 

dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação.

6. Com o trânsito em julgado, procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

7. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor da autora, na conta indicada às 

fls. 125.

8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

9. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1008676-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008676-33.2020.8.11.0002; AUTOR(A): JOSE DOMINGOS GOMES REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Ademais, o instrumento de procuração e a ‘declaração de pobreza’ 

foram assinados por terceiro estranho à lide. 6. Assim, concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias, para que o autor comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, bem como, sane a irregularidade apontada na assinatura dos 

documentos indicados, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito (CPC, art. 485). 7. Intime-se. 8. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008987-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA MARIA CONCEICAO CONTRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008987-24.2020.8.11.0002; AUTOR: DILMA MARIA CONCEICAO CONTRI 

REU: BANCO BMG S.A Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 
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necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse 

diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério 

hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao 

caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre 

jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. In casu, os holerites anexados aos autos comprovam que a parte 

autora possui renda no valor de R$ 7.404,47 (sete mil, quatrocentos e 

quatro reais e quarenta e sete centavos), suficiente para o recolhimento 

das custas iniciais. 6. Ademais, não cabe a este juízo analisar se a renda 

auferida suporta ou não as despesas praticadas pela parte. 7. Assim, 

considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pela autora, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290) e extinção do 

feito sem julgamento do mérito (CPC, art. 485). 8. Intime-se. 9. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009774-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA MARIA CONCEICAO CONTRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI - EPP (REU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009774-53.2020.8.11.0002; AUTOR: DILMA MARIA CONCEICAO CONTRI 

REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., MTCRED ASSESSORIA 

DE CREDITO E COBRANCA EIRELI - EPP Vistos. 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse 

diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério 

hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao 

caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre 

jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. In casu, os holerites anexados aos autos comprovam que a parte 

autora possui renda no valor de R$ 7.404,47 (sete mil, quatrocentos e 

quatro reais e quarenta e sete centavos), suficiente para o recolhimento 

das custas iniciais. 6. Ademais, não cabe a este juízo analisar se a renda 

auferida suporta ou não as despesas praticadas pela parte. 7. Assim, 

considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pela autora, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290) e extinção do 

feito sem julgamento do mérito (CPC, art. 485). 8. Intime-se. 9. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009728-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA MARIA CONCEICAO CONTRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009728-64.2020.8.11.0002; AUTOR: DILMA MARIA CONCEICAO CONTRI 

REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. Para a 

obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 

constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse 

diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério 

hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao 

caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre 

jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. In casu, os holerites anexados aos autos comprovam que a parte 

autora possui renda no valor de R$ 7.404,47 (sete mil, quatrocentos e 

quatro reais e quarenta e sete centavos), suficiente para o recolhimento 

das custas iniciais. 6. Ademais, não cabe a este juízo analisar se a renda 
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auferida suporta ou não as despesas praticadas pela parte. 7. Assim, 

considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pela autora, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290) e extinção do 

feito sem julgamento do mérito (CPC, art. 485). 8. Intime-se. 9. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002483-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DE SOUZA PERNE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002483-02.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JORGE DE SOUZA PERNE Vistos. 1. 

Devidamente intimado a emendar a inicial, o autor requereu a dilação do 

prazo para comprovação da mora. 2. Pois bem. Considerando a ausência 

de previsão legal para sobrestamento do feito de Busca e Apreensão, 

indefiro o pedido formulado pelo autor e concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias, para que comprove a constituição em mora da parte requerida, na 

forma do art. 2º, § 2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção do feito 

sem julgamento do mérito (art. 485 do CPC). 3. Escoado o prazo para 

atendimento da determinação acima, certifique-se e voltem-me conclusos 

para deliberações pertinentes. 4. Intime-se. 5. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006944-17.2020.8.11.0002

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:

BRUNO MORAES SOUZA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006944-17.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: BRUNO MORAES SOUZA DE JESUS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008454-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH FIGUEIREDO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008454-65.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: MARGARETH FIGUEIREDO SA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002623-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ETHIEL BARRETO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EUGENIO LASCH OAB - MT4579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)
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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 DECISÃO Numero do 

Processo: 1002623-75.2016.8.11.0002 AUTOR: ETHIEL BARRETO FILHO 

RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 1. Considerando a apresentação da 

contestação pelo requerido, ao autor para impugnação e conclusos para 

fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código de Processo Civil. 2. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012972-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO APARECIDO ILDEFONSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 DECISÃO Processo: 

1012972-35.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BENEDITO 

APARECIDO ILDEFONSO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BMG S.A 

Vistos em Regime de Exceção. Em que pese os autos terem vindo 

conclusos, denota-se que a parte autora não apresentou especificação 

de provas nos autos, ao passo que fora realizada publicação em id n º 

29391453 para tal desiderato. Entretanto, é cediço que os prazos 

processuais encontram-se suspenso pela Portaria Conjunta nº 249/2020, 

que fora prorrogada pelo nº 281/2020, de modo que incabível a 

certificação de decurso de prazo. Dessa feita, com o fito de evitar 

cerceamento de defesa ou eventual nulidade, DETERMINO a intimação da 

autora para especificar as provas que entender cabíveis, no prazo legal, 

devendo ser certificado eventual inércia tão somente após o retorno do 

tramite dos prazos processuais. Em seguida, CONCLUSOS para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Várzea Grande-MT, 15 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: 1003909-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS E SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003909-83.2019.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOEL DOS 

SANTOS E SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AYMORE Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Prestação de Contas, promovida por JOEL DOS 

SANTOS E SILVA, em face de Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S.A, partes qualificadas nos autos. 2. Aduz o autor, que 

firmou com o requerido a Cédula de Crédito nº 20020764432, no importe 

de R$ 28.590,24 (vinte e oito mil quinhentos e noventa reais e vinte e 

quatro centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de 

R$ 876,35 (oitocentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos), a 

fim de adquirir o veículo marca FIAT, modelo STRADA WORKING 1.4 FX 

CD, chassi 9BD27804MC7436175, placa NCZ-8777, renavam 

00346053676. 3. Afirma que ficou inadimplente, razão pela qual o 

requerido ingressou com uma ação de Busca e Apreensão nº 

1001894-49.2016.811.0002, ocasionando na apreensão do bem e a 

consolidação da posse e propriedade em face da instituição financeira. 4. 

Propôs a presente demanda, pugnando pela prestação de contas devendo 

ser informado o valor recebido com a 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, o requerido apresentou a contestação de 

ID. 24153742. 6. O autor, por sua vez, apresentou a impugnação id. 

24601772. 7. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. DAS 

PRELIMINARES IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA 8. Insurge-se o 

requerido quanto ao valor dado a causa pelo autor, visto que, não possui 

qualquer justificativa, tampouco fundamentação, para aplicação de tal 

valor. 9. Pois bem. Em que pese a irresignação do requerido, tenho que o 

autor atribuiu a causa o valor correspondente ao contrato de 

financiamento, de modo que a rejeição da preliminar é a medida que se 

impõe. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 10. Em sede 

de contestação, o requerido arguiu preliminar de falta de interesse de agir, 

uma vez que os extratos estavam disponíveis na Ação Declaratória 

anteriormente ajuizada. 11. A preliminar de ausência de interesse 

processual é questão que se confunde com o mérito e com este deve ser 

examinada. DO MÉRITO 12. 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. 13. 

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) 14. 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. 15. 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. 16. 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 
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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) 17. Com efeito, o veículo objeto da medida liminar 

da ação de Busca e Apreensão (nº 1001894-49.2016.811.000) fora 

apreendido, consolidando nas mãos do requerente, o domínio e a posse 

plena e exclusiva sobre o bem, o que o legitima em seu interesse de exigir 

as contas ao requerido. 18. Dessa forma, não há que se falar em 

desobrigação do requerido no seu múnus de prestar contas. 19. 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. 20. 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. 21. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000242-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIZE BEATRIS DE CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/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: 

1000242-60.2017.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: NEIZE BEATRIS DE CAMPOS Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004782-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYDSON CESAR FALCAO CASTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/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: 

1 0 0 4 7 8 2 - 8 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLAYDSON 

CESAR FALCAO CASTIL Vistos em Regime de Exceção. RECEBO os 

embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Várzea Grande/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005162-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ADAO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005162-43.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: CLAUDIO ADAO ESPIRITO SANTO Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003593-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ROBERTO DE LIMA (REQUERENTE)

YASMIN RENATA SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (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: 

1003593-07.2018.8.11.0002. REQUERENTE: RENAN ROBERTO DE LIMA, 

YASMIN RENATA SOARES DE LIMA REQUERIDO: SANTANDER, AYMORE 

Vistos em Regime de Exceção. Em que pese os autos terem vindo 

conclusos para julgamento antecipado ou saneamento do feito, verifico 

que não consta dos autos certidão acerca da citação da segunda 

requerida (AYMORÉ), tampouco acerca de eventual decurso de prazo 
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para apresentação de contestação. Assim, considerando os possíveis 

contornos jurídicos a serem dados a depender das hipóteses encimadas, 

DETERMINO que a Serventia CERTIFIQUE o encimado. Se citada, e, 

ausente apresentação de contestação, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 9quinze) dias. Em seguida, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020569-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. DA SILVA DE DEUS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 2 0 5 6 9 - 5 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. C. DA SILVA 

DE DEUS - ME Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de M C DA SILVA DE DEUS - ME, partes devidamente qualificadas 

nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a 

inicial, colacionando aos autos o contrato de consórcio entabulado entre 

as partes, bem como, documento válido que comprovasse a constituição 

do requerido em mora, e ainda, o recolhimento das custas processuais (ID 

27846296). 3. O autor juntou aos autos o comprovante de recolhimento 

das custas, conforme ID 27986374 e requereu prazo para comprovação 

da mora e juntada do contrato (ID 28883003). 4. Deferido prazo para o 

autor, este, por sua vez, juntou aos autos o contrato (ID 29585174, 

requerendo novamente prazo suplementar para cumprimento integral da 

decisão (ID 29585173). 5. Pois bem. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 6. Compulsando os autos, observo que o autor colacionou a 

notificação extrajudicial enviada para endereço diverso daquele indicado 

no contrato. Ademais, a referida notificação não está acompanhada do 

aviso de recebimento. 7. 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. 8. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Custas pagas na 

distribuição. 10. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 11. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003741-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE COSTA UREBE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003741-47.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: KATIANE COSTA UREBE DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação, antes mesmo do seu recebimento (ID 

30921228). 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Custas pagas na 

distribuição. 6. Considerando que a parte autora desistiu do prazo 

recursal, arquivem-se os autos. 7. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002923-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRIDE RAIM SOARES 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 

1002923-32.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: INGRIDE RAIM SOARES 

DA CRUZ Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

pela instituição financeira, em desfavor da parte requerida, ambos 

qualificados nos autos, visando a apreensão do bem descrito na exordial. 

2. Aportou aos autos, petição do autor, informando que a parte requerida 

realizou o pagamento das parcelas que ensejaram a propositura da 

presente ação, requerendo, portanto, a extinção do feito pela perda 

superveniente do objeto (ID 192314554). 3. Pois bem. Uma vez pago o 

débito, perde-se o objeto da ação de busca e apreensão, ensejando à 

extinção do feito. 4. Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito sem resolução do mérito. 

5. Custas pagas na distribuição. 6. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002669-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN ALMEIDA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (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):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002669-59.2019.8.11.0002 AUTOR(A): JONATAN ALMEIDA DE LIMA 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. . 1. Trata-se de 

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por JONATAN ALMEIDA DE LIMA em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Aduz, a requerente, que celebrou com a requerida um contrato 

de financiamento no valor líquido de R$ 105.137,28 (cento e cinco mil, 

cento e trinta e sete reais e vinte e oito centavos), para pagamento em 48 

(quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 2.190,36 (Dois mil, cento e 

noventa reais e trinta e seis centavos), para a aquisição de um veículo. 3. 

Todavia, alega que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança 

de encargos que oneram excessivamente o consumidor. 4. Assim, pugnou 

pelo afastamento das cláusulas que entende como abusivas, tais como a 

que preveem a cobrança de juros capitalizados com a utilização da tabela 

Price, juros acima da média de mercado, juros moratórios, tarifa de 

avaliação e serviços de terceiro. 5. A ação foi recebida e determinada a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071616/4/2020 Página 239 de 254



citação da parte contrária (id. 22377123) e deferida a gratuidade 

processual. 6. A requerida apresentou sua contestação (id. 24382647), 

arguindo, em preliminar de mérito, a inépcia da inicial e, no mérito, pede a 

improcedência do pedido inicial. 7. Intimado a impugnar os termos da 

contestação, o autor assim o fez através do id. 25327281. 8. 

Oportunizado às partes a produção das provas que entendiam 

necessárias, o autor requereu a realização de perícia contábil e, quanto 

ao requerido, postulou pelo julgamento antecipado do feito. 9. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO 10. Ressalto 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, já que se trata de 

revisão de CLÁUSULAS contratuais. DAS PRELIMINARES DA INÉPCIA DA 

INICIAL – Pedidos Genéricos 11. Pretende o requerido o acolhimento da 

preliminar de inépcia da inicial, argumentando, para tanto, que o autor não 

indicou de forma precisa as incorreções sobre o qual recai a revisão 

contratual. 12. Em análise aos autos, vejo que o autor descreveu de forma 

bastante clara suas pretensões, sendo suficientes o bastante para 

análise do pedido. 13. Desta forma, deixo de acolher o pedido. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – Art. 330, § 2º do CPC 14. O Banco Requerido arguiu, 

preliminarmente, a inépcia da inicial, alegando que o autor não teria 

observado os requisitos do art. 330, §2º do CPC. 15. Tal dispositivo 

estabelece: “Artigo 330, § 2º. 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.” 16. 

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. 17. 

Assim, o autor atendeu ao disposto no art. 330, §2º do CPC, impondo-se a 

rejeição desta preliminar. 18. Por esta razão, rejeito a preliminar de inépcia 

da inicial. DA INÉPCIA DA INICIAL – Documento unilateral 19. O requerido 

alega que o autor anexou documentos unilaterais formatados em sistema 

de computação, ao invés de anexar documentos públicos que são comuns 

às partes. 20. A preliminar levantada não merece acolhimento na medida 

em que a lei processual não faz qualquer limitação quanto às provas a 

serem produzidas, sendo lícito a apresentação de documentos que 

entende como necessários para comprovar suas alegações. 21. Posto 

isso, deixo de acolher a preliminar. DO MÉRITO 22. Trata-se de Ação de 

Revisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência proposta por 

JONATAN ALMEIDA DE LIMA em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos 

fatos narrados no relatório acima. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR 23. Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. DA 

POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 24. 

Reconhecida a incidência do CDC ao contrato firmado entre as partes, a 

autora, na qualidade de consumidor, tem o direito de revisar os seus 

termos que reputam ilegais ou abusivos. 25. Afinal, o contrato firmado é de 

adesão, pois já firmado em contrato-padrão, previamente impresso, com 

cláusulas unilateralmente estipuladas, ou seja, a única opção que a parte 

autora teve ao subscrevê-lo foi aceitar ou não as cláusulas previamente 

estabelecidas pelo réu. A parte autora não teve nenhuma participação na 

elaboração do contrato, cabendo-lhe apenas aderir ou não às condições 

impostas unilateralmente. 26. Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, 

não tem incidência frente aos contratos de consumo, diante da mitigação 

instituída pelo art. 51, inc. IV do CDC, que determina a nulidade das 

cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas 

ou incompatíveis com a boa-fé. 27. Prevalece atualmente o princípio da 

relatividade do contrato para assegurar o equilíbrio da relação contratual. 

28. Assim, diante da possibilidade jurídica da revisão do contrato firmado 

entre as partes, passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, 

que foram indicadas pela autora. DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS 

JUROS 29. O autor alega ser ilegal a cobrança de juros remuneratórios de 

forma capitalizada, pelas instituições financeiras, nos contratos de 

financiamento firmados com a ré. 30. 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) 31. De 

acordo com os autos, o contrato de financiamento (id. 18881200) informa 

a taxa de juros mensal (1,72%) e a anual (22,75%), sendo que essa última 

é superior ao duodécuplo da mensal (1,72% x 12 = 20,64%), de modo que, 

entendo, restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal 

dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança. 32. Por isso, tal pleito 

improcede. DA Tabela Price 33. 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. 34. 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. 35. 

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 
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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, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, 

Publicado no DJE 16/05/2018) 36. 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. 37. 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. 38. Por esta razão, improcede o pleito. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS 39. 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. 40. A tese de 

limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada 

(Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). Contudo, os juros 

remuneratórios deverão ser limitados à taxa media de mercado. 41. No 

caso dos autos, o autor pugnou pela limitação dos juros remuneratórios, 

conforme tabela média de juros extraída do sítio eletrônico do Banco 

Central do Brasil (id. 18881209), trazendo como taxa média de mercado, 

pré-fixada, pessoa física, para aquisição de veículo, o equivalente a 21,53 

% ao ano de juros remuneratórios, para o mês de abril de 2018, período 

em que foi firmado o contrato. 42. Nota-se nesse caso em específico que 

a taxa anual contratada (22,75 %) é pouco mais elevada do que a taxa 

média de mercado à época da contratação (21,53 %), o que representa 

uma pequena discrepância passível de aceitação, a evidenciar a não 

abusividade da taxa de juros contratada. 43. Nesse Sentido, segue o 

julgado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E ABERTURA 

DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUROS 

REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO - CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO 

DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CONFIGURADA – 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL 

– FALTA DE PROVA DA INCIDÊNCIA – REPETICAÇÃO DE INDÉBITO – 

NÃO-CABIMENTO – 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. [...] (Ap 149604/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 07/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018) 44. Logo, considerando que 

a taxa aplicada no contrato não se encontra acima dos 50% permitida pela 

jurisprudência, mantenho a taxa de juros pactuada. DO SERVIÇO DE 

TERCEIROS 45. A questão atinente a validade dos serviços de terceiros 

foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, tema nº 958, no 

bojo do Resp 1578553 / SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmando 

entendimento, nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, 

com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por 

intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de 

consumo, de que é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de 

ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação 

do serviço a ser efetivamente prestado. 46. 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) 47. 

No caso em apreço, verifiquei que não houve a cobrança do referido 

encargo no contrato, de modo que, resta prejudicada a análise quanto à 

referida tarifa. 48. Desta feita, improcede o pleito do autor. DOS JUROS 

MORATÓRIOS 49. 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". 50. No caso dos 

autos, verifico que o contrato prevê juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, conforme previsão contida nas cláusulas e condições gerais do 

contrato. 51. Dessa forma, deixo de afastar o referido encargo, tendo-se 

em vista que está em consonância com a previsão legal. 52. Por esta 

razão, improcede o pleito. DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM 53. 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. 54. 

Tal entendimento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tema nº 

958, no bojo do Resp 1578553 / SP, sob o rito dos recursos repetitivos. 

55. 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 qua isquer  serv iços v incu lados  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) 56. No caso dos autos, embora o contrato tenha previsto de 

forma clara a cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de 

R$-450,00 (item III-10), não há qualquer comprovação nos autos de que o 

serviço tenha sido efetivamente prestado. 57. Posto isso, acolho o pedido 

para afastar a cobrança da referida tarifa, que deverá ser devolvida de 

forma simples. DOS PEDIDOS APRESENTADOS NA IMPUGNAÇÃO 58. 

Apenas para consignar, vejo que o autor impugnou pedidos da ré não 

apresentados na inicial, razão pela qual deixou de apreciá-los. DO 

DISPOSITIVO 59. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, tão somente para afastar a tarifa de avaliação no valor de 

R$- 450,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de 

mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção 

monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso. 60. 

Considerando que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-o 
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ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % 

(dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, 

sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual 

deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 61. Transitada 

em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo. 62. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019131-91.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EVANICE DE 

ALMEIDA LIMA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos em Regime de Exceção. 

Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO c/c PEDIDO LIMINAR DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por EVANICE DE ALMEIDA LIMA em 

face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Aduz 

o requerente que em 06 de novembro de 2011 contraiu empréstimo 

financeiro na modalidade de credito pessoal, oportunidade em que foi 

fornecido o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para serem adimplidos 

em 8 parcelas de R$ 220,47 (duzentos e vinte reais e quarenta e sete 

centavos), totalizando o valor de R$ 1.952,00 (um mil novecentos e 

cinquenta e dois reais). Narra que em razão de iminente inadimplência 

entrou em contato com o Call Center da empresa reclamada, porquanto ter 

visualizado a cobrança de juros abusivos. Com fundamento nestes fatos, 

requereu a revisão integral da relação contratual e declaração de nulidade 

das cláusulas e cobranças reputadas abusivas. Juntou os documentos de 

id nº 26407293/26408444. Em id nº 27273582, a inicial fora recebida, 

sendo deferido os benefícios da justiça gratuita, bem como sendo 

determinada a citação da requerida. Devidamente citada, a demandada 

apresentou contestação em id nº 27815748 pugnando pela improcedência 

do feito, aduzindo em preliminar ocorrência da prescrição. Impugnação à 

contestação aportada em id nº 28444604. Instadas, as partes requereram 

o julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Direta ao ponto, em detida análise do pedido de 

revisão de contrato bancário firmado, no qual o autor impugnou 

genericamente cláusulas abusivas que, aos seus olhos, tornariam 

inexigíveis as obrigações assumidas, dessume-se que o caso é de 

extinção do feito sem resolução de mérito. Explico. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor se 

aplica às instituições financeiras (Súmula 297). Estabeleceu, contudo, que 

é vedada a revisão de ofício pelo juízo de cláusulas tidas por abusivas, 

cabendo à parte impugná-las de modo específico. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. BENS MÓVEIS. 

CLÁUSULAS ABUSIVAS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 

ENCARGOS ABUSIVOS. NORMALIDADE DO CONTRATO. TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. ADMINISTRADORAS. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. INTIMAÇÃO. PARTE 

CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO SE ADMITE A REVISÃO DE 

OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONSIDERADAS ABUSIVAS EM 

CONTRATOS SUJEITOS ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA 2ª SEÇÃO DESTE TRIBUNAL. 

2. Os encargos qualificados como abusivos e que afastam a mora do 

devedor são aqueles que incidem na fase de normalidade do contrato e 

não os que decorrem da inadimplência do devedor. 3. As administradoras 

de consórcio podem estabelecer o valor da taxa de administração de 

consórcios, segundo critérios de livre concorrência de mercado (art. 33, 

da Lei nº 8.177/91 e Circular 2.766/97). Precedentes da 2ª Seção. 4. A 

ausência de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões a 

embargos de declaração aos quais foi atribuído efeito modificativo 

mediante decisão singular do relator, no caso, não representa prejuízo 

algum para o ora agravante, diante da possibilidade de interposição de 

agravo regimental, dando ensejo para a reconsideração pelo relator ou 

submissão da matéria à Turma. 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-EDcl-REsp 1.100.270; 

Proc. 2008/0231847-0; RS; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; Julg. 

04/10/2011; DJE 13/10/2011). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONSÓRCIO. BENS MÓVEIS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. 

REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS ABUSIVOS. 

NORMALIDADE DO CONTRATO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. 

ADMINISTRADORAS. 1. NÃO SE ADMITE A REVISÃO DE OFÍCIO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONSIDERADAS ABUSIVAS EM 

CONTRATOS SUJEITOS ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

Precedentes de ambas as turmas da 2ª Seção deste Tribunal. 2. Os 

encargos qualificados como abusivos e que afastam a mora do devedor 

são aqueles que incidem na fase de normalidade do contrato e não os que 

decorrem da inadimplência do devedor. 3. As administradoras de 

consórcio podem estabelecer o valor da taxa de administração de 

consórcios, segundo critérios de livre concorrência de mercado (art. 33, 

da Lei nº 8.177/91 e Circular 2.766/97. Precedentes da 2ª Seção. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (Superior Tribunal de Justiça 

STJ; AgRg-REsp 1.145.921; Proc. 2009/0119697-2; RS; Quarta Turma; Relª 

Minª Maria Isabel Gallotti; Julg.05/05/2011; DJE 12/05/2011). In casu, o 

consumidor afirma que o valor que lhe está sendo cobrado a título das 

parcelas do contrato firmado são excessivamente onerosas, motivo pelo 

qual requereu a revisão integral da relação contratual e declaração de 

nulidade das cláusulas e cobranças reputadas abusivas. Todavia, o faz 

de modo genérico, sem especificar a que se referiam tais descontos, bem 

como impugnar as cláusulas tidas por abusivas, ou, ao menos, apontando 

qual o valor que entende ser devido. Ora, é cediço ser imprescindível a 

INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS E NULAS a serem revistas em 

face da impossibilidade da aceitação de pedido genérico. Dessa feita, 

afigura-se inviável sua análise de ofício pelo juízo, já que o demandante 

não apontou as cláusulas e os descontos supostamente inquinados de 

ilegalidade. A jurisprudência pátria, não discrepa do entendimento acima 

esposado, assinalando que: RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO 

TERMINATIVA EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACERTO DE CONTAS. 

PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE 

VALORES. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. INEPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. 

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada é aquela que, 

unipessoalmente, negou seguimento ao recurso de apelação, com 

fundamento no art. 557, do CPC. 2. EMBORA A PRETENSÃO SEJA A DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS, COM DECLARAÇÃO DE EVENTUAL 

ABUSIVIDADE NÃO HÁ QUALQUER INDICAÇÃO DA CLÁUSULA QUE 

SERIA ABUSIVA, E PRETENDE REVISAR, TAMPOUCO A TAXA DE JUROS 

CONTRATADA OU APLICADA NO CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. 

3. DE IGUAL SORTE, NÃO ESPECIFICOU O VALOR PAGO A MAIOR, CUJA 

DEVOLUÇÃO SE PRETENDIA, NECESSÁRIO À INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO 

INICIAL, QUE TEM COMO PRETENSÃO PRINCIPAL O ACERTO DE CONTAS. 

4. Não houve quesitos, tampouco, impugnação à perícia, mostrando-se, 

que a ação prosseguiu mal instruída e amparada em argumentações 

genéricas. 5. Dado o caráter eminentemente patrimonial da lide, não cabe 

ao julgador substituir as partes na produção de provas em juízo, 

constituindo- se em ônus processual a ela imputado, nos moldes do art. 

330, do CPC. 6. O pedido contido na petição inicial deve ser certo ou 

determinado, admitindo-se a formulação de pedido genérico, tão somente 

nas hipóteses descritas nos incisos do art. 286, do CPC. 7. As 

abusividades apontadas, em ação revisional devem vir amparadas em 

elementos precisos e seguros, não podendo ser levada em conta 

asserções genéricas, desacompanhadas de dados concretos que 

denotem a sua existência. Acolhida a preliminar de inépcia da petição 

inicial acolhida, com o seu indeferimento, prejudicando a apreciação das 

questões de mérito. 8. Recurso de agravo improvido à unanimidade. 

(TJ-PE; AG 0023786-11.2012.8.17.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Jones Figueirêdo Alves; Julg. 20/12/2012; DJEPE 08/01/2013; Pág. 410) 

CPC, art. 557 CPC, art. 330 CPC, art. 286. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REVISÃO E 

ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DO CONTRATO 

COM A PEÇA INICIAL. DOCUMENTO NECESSÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO 

DAS CLÁUSULAS A SEREM REVISTAS. DEPOSITO DE VALOR 

INCONTROVERSO UNILATERALMENTE ARBITRADO. FALTA DE 
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DEMONSTRAÇÃO DO BOM DIREITO. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO. 1- É NECESSÁRIA A JUNTADA DO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM A PEÇA INICIAL, COM A INDICAÇÃO DAS 

CLÁUSULAS ABUSIVAS E NULAS A SEREM REVISTAS, EM FACE DA 

IMPOSSIBILIDADE DA ACEITAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO. 2- 

IMPOSSIBILIDADE DA PARTE AUTORA INOVAR NO PROCESSO, APÓS A 

JUNTADA PELA PARTE RÉ DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, DIANTE 

DA DETERMINAÇÃO DO ARTIGO 283 DO CPC. 3- PEDIDO GENÉRICO QUE 

NÃO ESPECIFICA NO CONTRATO A CLÁUSULA ABUSIVA. ALEGAÇÃO 

DE JUROS ABUSIVOS SEM SEQUER INDICAR NA PEÇA INICIAL O VALOR 

DOS JUROS COBRADOS NO CONTRATO. 4- Consignação de valor 

arbitrado unilateralmente, sem base no contrato firmado, que não 

demonstra o bom direito do autor. 5- Mora do devedor que justifica a 

negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 6- Decisão 

agravada mantida. 7- Recurso a que se nega provimento por maioria. 

(TJ-PE; AG 0211689-2/02; Caruaru; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Antonio 

Fernando Araujo Martins; Julg. 14/12/2010; DJEPE04/02/2011) CPC, art. 

283. Com efeito, as abusividades apontadas em ação revisional devem vir 

amparadas em elementos precisos e seguros, não podendo ser levadas 

em conta asserções genéricas, desacompanhadas de dados concretos 

que denotem a sua existência, sob pena de extinção do feito sem a 

resolução do mérito, pela inépcia da exordial, como no caso em apreço. É 

de bom alvitre assinalar que aptidão da petição inicial é pressuposto 

processual desconstituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, cuja ausência deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo 

e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3º do Código de Processo 

Civil. Em observância ao Princípio da Economia Processual, mesmo após a 

apresentação de resposta, é possível o reconhecimento, de ofício, da 

inépcia da petição inicial no que tange ao pleito revisional. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO RECONHECIDO DE OFÍCIO. 

PRESCRIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. HONORÁRIOS. 

MAJORAÇÃO INDEVIDA. 1. De acordo com o artigo 356 do Código de 

Processo Civil, não basta que o autor alegue abstratamente a existência 

de contratos de capital de giro, mas sim que individualize precisamente o 

documento. Do contrário, correr-se-ia o risco de se impor ao banco ordem 

de impossível cumprimento. 2. Em decorrência do princípio da boa-fé 

objetiva e do dever colateral de informação, presente em todos os 

contratos, é obrigação do banco exibir os documentos relativos à relação 

contratual, independentemente do fornecimento de extratos bancários ou 

prévio pedido administrativo, os quais não eximem o interesse de agir da 

parte autora na propositura de ação cautelar de exibição de documentos. 

3. Tendo em vista especialmente a pouca complexidade da causa e a 

forma célere em que ela tramitou, justifica-se a manutenção do montante 

fixado - em Primeiro Grau - a título de honorários advocatícios. RECURSOS 

NÃO PROVIDOS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL. (TJ-PR, Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 

30/05/2012, 15ª Câmara Cível). Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem a resolução do mérito, com esteio no art. 485, IV do 

CPC, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais. Condeno a parte autora ao pagamento 

de honorários advocatícios devidos aos patronos da parte ré, verba esta 

que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 20, §4º do CPC. 

P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005171-05.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ADILSON DA SILVA ALMEIDA 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Cuida-se de Ação de Restituição de Valor Residual Garantido – 

VRG ajuizada por ADILSON DA SILVA ALMEIDA em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., todos qualificados nos autos. O 

Reclamante na data de 19/02/2005, arrendou do Banco Reclamado 

através de contrato de Leasing nº 4211036982, um veículo Volkswagen, 

FOX (TotalFlex), 1.08v plus, para tanto, foi pago ao banco o arrendamento 

e a opção de compra ao final, o chamado VRG-Valor Residual Garantido. 

Ocorre, que o veículo fora apreendido através da Ação de Reintegração 

de Posse, em trâmite perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea 

Grande-MT, com Numeração Única: 12817-64.2010.811.0002 Código: 

254461, na ocasião foi consolidado a posse e propriedade ao Requerido, 

sem que este tenha depositado o valor residual garantido ou mesmo 

realizado a restituição ao Autor. Desta forma, o Autor realizou o 

pagamento do arrendamento e VRG, para garantia de compra ao final do 

contrato fora dado, conforme contrato de financiamento, o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) de entrada, bem como o valor de R$ 297,64 

(duzentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) 

mensamente até a parcela número 10 (dez). Valores esses que não foram 

restituídos ao Autor, devendo ser a partir do desembolso, conforme 

entendimento jurisprudencial. Por isso, o Reclamante vem pleitear a tutela 

jurisdicional. A inicial viera acompanhada pelos documentos de id nº 

13815334/13815346. Recebida a inicial em id nº 18562380, fora 

determinada a citada da demandada, com o deferimento da justiça gratuita 

e inversão do ônus da prova. Citada, a demandada apresentou 

contestação em id nº 20588395. A autora aportou impugnação à 

contestação em id nº 22584507. 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. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Aduz o demandado 

ocorrência da prescrição do direito do autor, porquanto já ter decorrido o 

prazo de 03 9três) anos. Entretanto, é cediço que o prazo aplicável a 

presente ação será o disposto no art. 205, do Código Civil, qual seja, de 10 

(dez) anos, o que, in casu, ainda não decorrera. Nesse sentido: 

“Arrendamento mercantil Devolução de VRG - Prescrição - Prazo de dez 

anos (artigo 177, do antigo Código Civil e 205 do novo) - Menos da metade 

do lapso de vinte anos decorrido por ocasião da vigência do diploma de 

2002 - Aplicação do novel prazo prescricional - Exegese do artigo 2028 do 

Código Civil. "Leasing" - Ação declaratória - Valor residual garantido 

Pagamento antecipado - Retomada do veículo pela arrendante Restituição 

das quantias pagas a título de valor residual Admissibilidade - Não 

exercício do direito de compra do bem - Juros devidos a partir da citação - 

Honorários advocatícios Diminuição - Inadmissibilidade - Valor compatível 

com o trabalho realizado pelo causídico - Recurso parcialmente provido. 

"Rescindido o contrato de leasing' deve a arrendante restituir ao 

arrendatário o montante recebido a título de valor residual, já que não foi 

exercido o direito de compra do bem". (TJSP; Apelação Com Revisão N/A; 

Relator (a): Andreatta Rizzo; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito 

Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento: 14/04/2008; Data de Registro: 

18/04/2008)” Dessa feita, REJEITO a preliminar em voga. Superada a 

preliminar, passo ao julgamento do mérito. As partes celebraram contrato 

de arrendamento mercantil tendo por objeto veículo automotor. Tendo em 

vista a inadimplência da devedora e a reintegração do banco na posse do 

automóvel, o ora Autora ajuizou ação de restituição de valor residual 

garantido. A cobrança do valor residual garantido (VRG) não transmuda o 

contrato de arrendamento mercantil (leasing) em contrato de mútuo, nem 

em contrato de compra e venda a prazo. Aliás, tais questões há muito 

foram superadas pela Súmula 293 do Superior Tribunal de Justiça. 

Todavia, esta circunstância não viabiliza a retenção da mencionada 

parcela pelo réu, tendo em vista que neste caso haveria o enriquecimento 

ilícito deste. O que não comporta devolução é tão somente do valor relativo 
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à prestação tendo em vista que este é devido em razão da utilização do 

bem arrendado. Como dito acima, o valor residual garantido foi 

parcialmente pago juntamente com as prestações mensais. O VRG visa 

exatamente garantir o exercício da opção de compra. Ocorre que esta 

opção não será exercida pelo autor que, por questões financeiras ou 

pessoais, necessita da resolução antecipada, na modalidade de resilição, 

portanto deve ser-lhe restituído, sob pena de se permitir o enriquecimento 

ilícito do réu. Acerca do tema, confira-se: “CIVIL. AGRAVOREGIMENTAL. 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESCISÃO. 

VRG.DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. Ocorrendo a 

rescisão do contrato de arrendamento mercantil, com a reintegração do 

bem à arrendadora, é cabível a restituição ao arrendatário dos valores 

pagos a título de VRG. Agravo regimental improvido.(STJ. AgRg no Ag 

599625 / SC. 4ª Turma. Rel. Min. Barros Monteiro. 15/12/05.).”. 

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE TO - NEGATIVA DE PROVIMENTO - 

AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

LEASING- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - 

VRG - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - SÚMULA 

83/STJ - DESPROVIMENTO. (...). Igualmente, é firme o posicionamento 

deste Superior Tribunalde Justiça no sentido da possibilidade da 

devolução dos valores pagos a título de VRG,quando da rescisão dos 

contratos de leasing. Precedentes(REsp nºs 738.245/PR e 636.598/MG e 

AgRg Ag 549.567/SP). Aplicação da Súmula 83/STJ. Agravo 

regimentaldesprovido. (STJ. AgRg no Ag 672445 / PR. 4ª Turma. Rel. Min. 

Jorge Scatezzini.04/08/05).”. "ARRENDAMENTO MERCANTIL - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 1. VALOR RESIDUAL GARANTIDO PAGO 

MENSALMENTE - DEVOLUÇÃO. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA 

INICIAL. 3 - JUROS MORATÓRIOS - TAXA. Rescindido o contrato de 

arrendamento mercantil, com a devolução do veículo ao arrendante, o 

arrendatário tem direito à devolução do que pagou a título de antecipação 

do preço para compra (VRG). (...).(TJMG - Número do Processo: 

0391374-2 – Órgão Julgador: 15ª Câmara Cível - Recurso: Apelação - 

Relator: Guilherme Luciano Baeta Nunes - Data do Julgamento: 

22/05/2003). Importante ressaltar que conforme entendimento atual, 

majoritário, de fato a diluição do VRG nas prestações do contrato de 

arrendamento mercantil não implica sua descaracterização para compra e 

venda a prazo. Todavia, esta circunstância não viabiliza a retenção da 

mencionada parcela pelo agente arrendador, tendo em vista que neste 

caso haveria o enriquecimento ilícito deste. Ora, o VRG, mesmo quando 

diluído nas prestações mensais destinadas ao pagamento pelo uso do bem 

arrendado, ainda tem como objetivo possibilitar a aquisição do bem pelo 

arrendatário ao final do contrato. Assim, se a coisa foi devolvida ao 

arrendador, torna-se impossível a aquisição pelo arrendatário, e por esta 

razão o valor despendido a título de VRG deve ser devolvido. O que não 

comporta devolução é tão somente o valor relativo à prestação tendo em 

vista que este é devido em razão do uso do bem arrendado. (AgRg no 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 732.639 - RS (2006/0004081-2)RELATOR 

:  M I N I S T R O A L D I R P A S S A R I N H O J U N I O R A G R A V A N T E : 

COMPANHIAITAULEASING DE ARRENDAMENTOMERCANTIL 

/AADVOGADO : FRANCISCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA STOCKINGER E 

OUTROS AGRAVADO : CRECHEBERÇÁRIO COMECINHO DE VIDA 

ADVOGADO: IVOGACY NASCIMENTO DASILVEIRA E OUTRO). O Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1099212/RJ, processado 

pela sistemática prevista no artigo 543-C (Recurso Especial Repetitivo) do 

Código de Processo Civil de 1973 com o objetivo de unificar a 

jurisprudência sobre a questão da devolução do VRG quando não 

exercido o direito de compra do bem pelo arrendatário, fixou entendimento 

segundo o qual “quando o produto da soma do VRG quitado com o valor 

da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na 

contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, 

porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas 

ou encargos contratuais”, conforme se verifica pela ementa a seguir 

transcrita: “RECURSOESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO ARTIGO 543-C DO 

CPC. ARRENDAMENTOMERCANTIL. LEASING. INADIMPLEMENTO. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALORRESIDUAL GARANTIDO (VRG). 

FORMA DE DEVOLUÇÃO. 1. Para os efeitos do artigo543- C do CPC: Nas 

ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de 

arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG 

quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como 

VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, 

cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras 

despesas ou encargos contratuais. 2. Aplicação ao caso concreto: 

recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido” 

(REsp1099212/RJ, Relator Ministro Massami Uyeda, j. 27.2.2013). A 

questão, inclusive, foi devidamente pacificada na jurisprudência com a 

publicação do enunciado da Súmula nº. 564 do C. Superior Tribunal de 

Justiça, cuja literalidade é a seguinte: “No caso de reintegração de posse 

em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância 

antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda 

do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o 

arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença cabendo, 

porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas 

ou encargos pactuados. (Súmula 564, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/02/2016, DJe29/02/2016)”. Na hipótese dos autos, o contrato celebrado 

entre as partes foi resolvido com a retomada do bem, ocorrida 

em23/02/2012 (id nº 13815341), tendo havido a alienação do veículo pelo 

Réu pelo valor de R$16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais) (id nº 

20588399). Destaco, desde logo, que a venda extrajudicial do bem é 

procedimento autorizado por lei e, no caso concreto, o valor da venda do 

veículo ainda que abaixo do valor da tabela Fipe não pode ser considerado 

irrisório à semelhança do que ocorre com as alienações judiciais. A 

utilização do preço do veículo, estipulado na Tabela Fipe, para fins de 

apuração de eventual saldo em favor do arrendatário, não tem cabimento 

se o veículo foi vendido em leilão extrajudicial, onde prevalece o melhor 

preço, ainda que inferior ao valor de mercado, admitida somente na 

hipótese do arrendante não comprovar o valor da venda. Não é o caso 

dos autos, eis que a instituição financeira apresentou o documento de id 

nº 20588399. Nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça em 

p receden tes  sobre  casos  aná logos  ao  dos  au tos : 

“ARRENDAMENTOMERCANTIL Rescisão Restituição VRG Devolução que 

dependerá da existência de crédito em favor do arrendatário Para o 

cálculo, o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem 

deverá ser maior que o total pactuado como VRG na 

contratação,descontadas despesas ou encargos contratuais Inteligência 

do REsp nº 1099212/RJsubmetido ao rito especial do artigo 543-C do 

Código de Processo Civil, norma vigente ao tempo do julgamento Venda 

extrajudicial Inaplicabilidade da Tabela FIPE Para o cálculo,adoção do efeito 

valor de venda do bem Valor a ser apurado em liquidação de sentença. 

Ape lação  pa rc ia lmen te  p rov ida . ”  (Ape lação  c í ve l  n º . 

1042322-74.2017.8.26.0114, 33ªCâm. de Dir. Privado, rel. Des. Sá Moreira 

d e  O l i v e i r a ,  j .  2 0 . F E V . 2 0 1 8 ) .

(destacado).“ARRENDAMENTOMERCANTILNULIDADEDECLÁUSULACONT

RATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS (VRG) 

POSSIBILIDADEDE COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DEVIDOS AÇÃO 

PARCIALMENTEPROCEDENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA ACOLHIDAAUSÊNCIA DE CRÉDITO A FAVOR DO EXEQUENTE 

EXECUÇÃO EXTINTARECURSO NÃO PROVIDO. Ao realizar o cálculo de 

encerramento do contrato,considerando todos os créditos e débitos das 

partes, bem como o valor da venda do bem, o banco réu verificou que o 

autor é devedor, e não credor. O bem deve ser considerado pelovalor que 

foi vendido, e não pelo valor da tabela FIPE. Logo, de rigor a extinção da 

execução proposta pelo autor, vez que não há crédito a ser favor.” 

(Apelação cível nº.0002944-72.2012.8.26.0157, 31ª Câm. de Dir. Privado, 

rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 06.FEV.2018). Importe destacar que, em sede de 

contestação, o demandado se limitou a requerer a improcedência da 

demanda, deixando de apresentar eventual valor que entendia ser cabível 

a título de restituição. Assim, tendo em vista ausência de impugnação 

direta aos valores apresentados pelo autor, apura-se um crédito de R$ 

32.733,79 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e 

nove centavos). Portanto, de acordo com as diretrizes traçadas, a 

Requerente tem direito à devolução do VRG pago, pois a somatória do 

VRG pago mais o valor obtido com a venda do veículo (leilão) foram 

superiores ao VRG contratado”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

a inicial para condenar a Instituição Financeira Requerida a restituição do 

saldo devedor de R$ 32.733,79 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e três 

reais e setenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária nas 

datas de desembolso de cada parcela[1], e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês contados da citação. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 

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 [1] REsp. 1.099.212-RJ
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Processo Número: 1002623-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ETHIEL BARRETO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EUGENIO LASCH OAB - MT4579-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))
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Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002623-75.2016.8.11.0002. AUTOR(A): ETHIEL BARRETO FILHO REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de ação 

revisional de empréstimo consignado por superendividamente com pedido 

de tutela antecipada ajuizada por ETHIEL BARRETO FILHO em face de 

BANCO DO BRASIL SA, todos qualificados nos autos. Aduz o autor que é 

servidor público estadual aposentado e que realizou empréstimos 

consignados com a instituição demandada, contudo, afirma que a 

somatória das parcelas estaria alcançando o percentual de 64,71% de 

seu salário líquido, ou seja, ultrapassando, em muito, a margem 

consignável legal de 30%, o que estaria ocasionando seu endividamento 

indevido. Requer, portanto, em tutela antecipada, a redução proporcional 

dos descontos em folha de pagamento do autor, bem como que os réus se 

abstenham de incluir o nome do autor nos órgãos de restrição. No mérito, 

pretende a confirmação dos pedidos formulados em sede de tutela 

antecipada. A inicial veio acompanhada dos documentos inseridos no id nº 

9166573/9166610. Em id nº 6777423 a inicial fora recebida, sendo 

deferido o pedido de tutela antecipada, sendo determinada citação da 

requerida, além de ser invertido o ônus da prova. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação em id nº 9379321. Impugnação à 

contestação em id nº 10151714. Instadas, as partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide. Vieram os autos 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 PRELINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 330, DO CPC – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO. 

O Banco Requerido arguiu, preliminarmente, falta de condições da ação, 

alegando que o autor não teria observado os requisitos do artigo 330, §2º 

do CPC, bem como que a autora não teria feito pedido revisional. 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 as preliminar esde inépcia da 

inicial. Pois bem. Uma vez que não há outras preliminares ou questões 

prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise 

do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos 

termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, bem como do 

art. 371 do Código de Processo Civil. Sem delongas, o Decreto Estadual n. 

3.008/2010, no seu artigo 9º, incisos I e II, estabelece o limite de 30% para 

descontos de empréstimos consignados, a saber: “Art. 9º As 

consignações facultativas em folha de pagamento, que não poderão 

ultrapassar o parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os 

seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor: (...) I - as 

realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a 

empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, 

pelos serviços sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio 

varejista, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades 

administradoras de cartão de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta 

por cento); (...) II – as realizadas pelas entidades de classes de 

servidores e que digam respeito única e exclusivamente a mensalidades 

instituídas para o seu custeio poderão atingir o limite de 10% (dez por 

cento), não concorrendo com o limite definido no inciso anterior; (...) III – as 

realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão 

realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), sendo que a 

margem consignável para cada entidade administradora de cartão de 

crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), 

concorrendo com o limite definido no inciso II; (negrito nosso)” Ao 

observar as alegações e documentos trazidos pela parte autora, que não 

foram impugnados pela parte demandada, verifica-se que o salário bruto 

da parte autora na época era de R$ 7.233,60, porém, após se abater a 

quantia relativa ao imposto de renda, o salário líquido passa a ser R$ 

6.332,53 (id nº 3301859). Logo, a margem consignável de 30% para 

empréstimos a ser respeitada é de R$ 1.899,75. No próprio demonstrativo 

de pagamento de id nº 3301859 já foram elencadas as parcelas de 

empréstimo consignado, a saber: R$1.629,25. Veja-se que os descontos 

consignados alcançam a quantia de R$ R$1.629,25, de modo que não 

ultrapassa o limite de 30% previsto para empréstimos consignados. 

Quanto aos demais descontos consignados no pagamento que não foram 

elencados acima, veja-se que eles se tratam de débitos referentes a 

cartão de crédito, de modo que, quanto a eles, aplica-se o disposto no 

inciso III do artigo 9º do Decreto n. 3.008/2010, ou seja, deve ser 

respeitado o limite de 15%, sendo que a margem consignável para cada 

administradora não poderá ultrapassar 10% do subsídio. No caso, 15% do 

subsídio da parte autora representa a quantia de R$ 949,87. Já a 

somatória das quantias consignadas a título de cartão é de R$ 719,29. 

Nesse ponto, veja-se que também não fora ultrapassada a porcentagem 

legal. Por outro lado, no que toca a eventuais débitos descontados 

diretamente da conta corrente, eles não sofrem a limitação imposta no 

Decreto n. 3.008/2010, haja vista que as suas disposições referem-se, 

tão-somente, à proteção e resguardo da margem consignável diretamente 

da folha de pagamento, a exemplo da tese já firmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO 

FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM 

CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. 

APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, 

SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. 

DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, 

possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e 

prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada 

ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o 

respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os 

descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem 

menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é 

modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e 

simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do 

banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais 

diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de 

sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora 

dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos 

conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra 

conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do 

contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia 

mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, 

costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas 

despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de 

crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito 

automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao 
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contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi 

espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - 

conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com 

terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao 

recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em 

folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção 

da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para 

a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora 

da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se 

extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações 

estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com 

medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou 

sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, 

propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de 

novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no 

ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou 

sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, 

que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias 

ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido 

oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à 

amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do 

saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, 

como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se 

compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. 

O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 

313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação 

diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta 

pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no 

comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até 

mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem 

comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado 

prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)” No 

mesmo sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO -– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – - 

LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS DO APELANTE RESPEITADO – 

DÉBITOS INERENTES AOS CARTÕES DE CRÉDITO INCLUÍDOS NA 

MARGEM DE 15% - LIVRE CONTRATAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A limitação de 30% dos rendimentos 

é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha 

de pagamento, não computando nesta margem outras modalidade que 

sejam debitadas diretamente em conta-corrente. O limite da parcela em 

30% do salário do devedor é aplicado aos débitos consignados em folha 

de pagamento e não propriamente aos empréstimos com desconto em 

conta corrente. “Demonstrado que os descontos não extrapolam a 

margem consignável não há como acolher a pretensão recursal ao 

reconhecimento de superendividamento. (Ap 97572/2017, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017)” (TJMT - 

Ap 122705/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, 

Publicado no DJE 20/12/2017) (negrito nosso)” “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS BANCÁRIOS – 

SUPERENDIVIDAMENTO - LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE PARTES - 

EMPRÉSTIMO DEBITADO EM CONTA CORRENTE - SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS ACIMA DE 30% DO SALÁRIO DA DEVEDORA – 

IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VINCULADO À FOLHA 

DE PAGAMENTO – PRECEDENTES DO TJMT - AUSÊNCIA DE CONTRATO – 

IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ABUSIVIDADE 

DAS CLÁUSULAS – VERBETE SUMULAR 381 DO STJ - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -. 1.Recurso de Apelação Cível 

interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou 

improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Revisional de 

Contrato por Superendividamento c/c Tutela Antecipada ou Específica de 

Urgência, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 2. In casu, não se trata de 

empréstimo consignado ou qualquer outro tipo de contrato vinculado à 

folha de pagamento, em que há limitação de descontos no percentual de 

30% sobre a renda mensal, na esteira do que dispõe o Decreto 

6.386/2008, que regulamenta o artigo 45 da Lei 8.112/1990, e Decreto 

Estadual 1.306/2008. 3.Assim, a extensão para o caso sub examine do 

limite de 30% aplicável aos débitos consignados em folha de pagamento 

não merece acolhida, uma vez que a limitação atinge somente o montante 

descontado direto do salário do servidor público. Precedentes do TJMT. 

4.Contrato que originou a ação revisional não acompanhou a inicial, 

tampouco foi juntado posteriormente, impossibilitando ao julgador 

conhecer, de ofício, a alegada abusividade das cláusulas. Verbete 

Sumular 381 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - Ap 

109538/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017) (negrito nosso)” Nesse passo, como já acenado, os 

descontos visualizados na conta corrente do autor não sofrem a limitação 

prevista na legislação de regência. Sendo assim, uma vez que não fora 

ultrapassada a margem legal, não há falar em qualquer abusividade 

praticada pelas instituições financeiras demandadas, de modo que também 

não há qualquer limitação a ser realizada e/ou readequação das parcelas, 

devendo os pleitos da parte autora serem julgados improcedentes. Diante 

do exposto e de tudo mais que consta dos autos, DESACOLHO a 

pretensão da parte autora, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na exordial, de modo que que DECLARO EXTINTO o presente 

feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. 

CONDENO a parte demandante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o valor da causa, 

conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, por 

força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas de estilo. 

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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009572-81.2017.8.11.0002. AUTOR(A): HERCULES CARNEIRO REU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. Cuida-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO FINDO DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO - LEASING POR REPASSE DE 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS – SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE NÃO 

BANCÁRIO e SERVIÇOS DE TERCEIROS, promovida por HÉRCULES 

CARNEIRO, em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 

ambos devidamente qualificados nos autos. O Promovente celebrou com o 

banco Requerido, na data de 08.05.2009, para aquisição de veículo 

automotor, um pacto de leasing, Proposta nº. 4217526620 que integra o 

contrato de Arrendamento Mercantil, LEASING na sua modalidade 

financeira, com pagamento em 60 (sessenta) contraprestações 

sucessivas e mensais de R$ 519,90 (quinhentos e dezenove reais e 

noventa centavos), conforme comprovação de documento de instrumento 

de Contrato de Arrendamento Mercantil, lauda 6, Quadro VII, nº. 16 (doc. 

03, 07 laudas). Desse contrato, resultou a pretensão de arrendamento de 

automóvel marca FIAT, ano 2007, modelo MILLE FIRE (FLEX), versão 1.0 

8V (KITWAY) A/G 4P. (doc. 03 – lauda 07) O Autor honrou o contrato de 

arrendamento mercantil firmado junto ao banco Requerido e optou em 

adquirir o bem, objeto do contrato, quitando as parcelas de nº. 56, 57, 58, 

59 e 60 antecipadamente, em 11.12.2013, com boleto bancário para 

vencimento em 12.12.2013, conforme documento acostado aos autos. 

Entretanto, ao juntar papéis antigos para descarte, o Autor, relendo o 

contrato, sem a emoção que o dominava à época, por adquirir o bem 

desejado, observou o que na época da assinatura e vigência do mesmo, 

não havia observado e, também, não fora comunicado e/ou esclarecido: o 
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pagamento de taxa de serviços de correspondente não bancário, no valor 

de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e, taxa de serviços de 

terceiros, no valor de R$ 1.225,70 (hum mil duzentos e vinte e cinco reais 

e setenta centavos), conforme registrado às fls. 07, Quadro IX -. 04 e 

Quadro IX - 05, conforme prova documento em anexo (doc. 03, lauda 07). 

Para tanto, requereu a revisão do contrato firmado entres as partes, 

objetivando que alguns encargos fossem afastados, apontando-os 

especificamente na exordial. Em decisão proferida em id nº 16319152, 

este juízo determinou a citação da requerida, além de ter sido deferida a 

inversão do ônus da prova. Em seguida os autos foram suspensos diante 

de Recurso Repetitivo em id nº 16319152. Citada, a parte requerida 

contestou os pedidos do autor (id n º 21619005), alegando não haver 

irregularidade no contrato, pugnando, ao final, pela improcedência do 

pedido. Instado, o autor impugnou os termos da contestação, conforme se 

depreende do id nº 22612289, reafirmando o pedido inicial. Instadas, as 

partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram-me 

conclusos. É o breve 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 artigo 355 do 

NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas;(...).” (negritos acrescidos). 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 

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 contrato foi firmado em 2009, e fora quitado em 2013, não 

tendo decorrido o prazo decenal, o qual irá vencer tão somente no ano de 

2023. Não obstante, o prazo aplicado nas ações revisionais, por ausência 

de prazo específico na legislação, será o decenal, consoante disposto no 

art., 205, do Código Civil. Diante disso rejeito a preliminar de prescrição 

arguida. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Primeiramente, cumpre dizer que as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor são aplicáveis aos contratos bancários, haja vista que as 

atividades desenvolvidas por estas empresas, por compreender o 

oferecimento de produtos e serviços como fornecedora, nos termos 

consumeristas (art. 3º caput e §2º do CDC), enquadra-se no âmbito das 

chamadas relações de consumo, fazendo, pois, incidir tal sistema de 

proteção ao consumidor. A matéria inclusive já foi sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 297, que diz o seguinte: o 

Código de defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 

Ressalte-se a possibilidade de revisão de contratos bancários, 

principalmente quando possuírem características de contrato de adesão. 

O contrato em que se fundamenta a presente demanda caracteriza-se 

como contrato de adesão, pois já firmado em contrato-padrão, isto é, 

impresso previamente. As cláusulas destes tipos de contrato são 

estipuladas unilateralmente, ou seja, por uma das partes contratantes, e 

submetidas à aceitação da outra que, tendo necessidade de contratar, 

firma o pacto sem dispensar maiores atenções para as disposições 

contratuais. No entanto, o fato do contrato ser de adesão não o torna nulo 

ou anulável, vez que basta expurgar dele eventuais cláusulas abusivas. E 

mais, é possível a revisão de contrato bancário mesmo que quitado ou 

novado por outro, conforme entendimento consolidado pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “é possível sempre, a revisão judicial do contrato de 

financiamento bancário. Nem mesmo o pagamento ou a renegociação de 

cláusulas veda o caminho do contratante ao Poder Judiciário, no afã de 

afastar cláusulas lesivas e ilegais.” (STJ – AGA 571009 – RS – 3ª T. – Rel. 

Min. Humberti Gomes de Barros – DJU 01.07.2004 – p. 00192), como 

ocorre nos presentes autos. DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS Reconhecida a incidência do CDC ao 

contrato firmado entre as partes, a autora, na qualidade de consumidor, 

tem o direito de revisar os seus termos que reputam ilegais ou abusivos. 

Afinal, o contrato firmado é de adesão, pois já firmado em 

contrato-padrão, previamente impresso, com cláusulas unilateralmente 

estipuladas, ou seja, a única opção que a parte autora teve ao 

subscrevê-lo foi aceitar ou não as cláusulas previamente estabelecidas 

pelo réu. A parte autora não teve nenhuma participação na elaboração do 

contrato, cabendo-lhe apenas aderir ou não às condições impostas 

unilateralmente. Ademais, a cláusula “pacta sunt servanda”, não tem 

incidência frente aos contratos de consumo, diante da mitigação instituída 

pelo art. 51, inc. IV do CDC, que determina a nulidade das cláusulas 

contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou 

incompatíveis com a boa-fé. Prevalece atualmente o princípio da 

relatividade do contrato para assegurar o equilíbrio da relação contratual. 

Assim, diante da possibilidade jurídica da revisão do contrato firmado entre 

as partes, passo a analisar as cláusulas ditas ilegais e abusivas, que 

foram indicadas pela autora. DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS Com o 

julgamento do REsp repetitivo 1.578.553-SP, restou superada a 

controvérsia no que tange à cobrança da tarifa de "serviços de terceiros", 

a qual reconheceu a sua abusividade na hipótese de não restar 

especificado o serviço a ser prestado. Nesse sentido: Tribunal de Justiça 

de São Paulo19ª Câmara de Direito PrivadoApelação Cível nº 

1003818-13.2015.8.26.0229Relator: Daniela Menegatti MilanoAPELAÇÃO 

CÍVEL. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento de 

veícul.o. Sentença de parcial procedência. Insurgências contrajuros 

capitalizados e exigibilidade da tarifa de cadastro não conhecidas. 

Questõesque foram analisadas previamente por decisão de mérito e 

atacadas por meio de agravo de instrumento. Não conhecimento do 

recurso nesta parte. Cobrança de Tarifa de Serviço de Terceiros. 

Admissibilidade conforme entendimento consolidadopelo C. Superior 

Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.578.553/SP, sob o ritodos 

recursos repetitivos - Falta de especificação da finalidade da cobrança 

que tornaa cláusula abusiva - Nulidade reconhecida. Sentença reformada 

para declarar a abusividade da cláusula que autoriza a cobrança de 

serviço de terceiro. Recursoprovido na parte conhecida. Analisando 

detidamente o contrato inserido em id nº 11253420/11253427, mais 

especificamente em id nº 11253427, denota-se que fora cobrado o valor 

de R$ 1.225,70 (hum mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta 

centavos) à título de “serviços terceiros”, bem como o valor de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais) de “serviços corresp. Não bancário”. 

Extrai-se que referidos serviços não foram especificados no contrato em 

voga, havendo sequer comprovação da efetiva prestação dos referidos 

serviços, e, quais teriam sidos estes serviços, de forma que válida a 

restituição. Desta feita, neste tópico, procede o pleito. Por todo o exposto, 

e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE os pedidos, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, para afastar os serviços de terceiros 

e não bancários no importe de R$ 1.975,70 (hum mil, novecentos e setenta 

e cinco reais e setenta centavos), cuja restituição deverá se dar de forma 

simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, 

Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data 

do desembolso, podendo ser compensado entre as partes. CONDENO o 

requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º). Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se 

com as baixas necessárias. P. R. I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Várzea 

Grande/MT, 15 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012802-63.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RAIMUNDO 

NASCIMENTO DE CARVALHO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos em Regime de 

Exceção. Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCONTOS 

INDEVIDOS E JUROS ABUSIVOS /C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, promovida 

por RAIMUNDO NASCIMENTO DE CARVALHO, em desfavor de CREFISA 

S.A., ambos devidamente qualificados nos autos, em que pleiteia a revisão 
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do contratos de empréstimos firmados com a ré, mediante o expurgo dos 

juros abusivos cobrados em seu desfavor, a repetição dos valores 

indevidamente cobrados, bem como indenização por danos morais. O 

requerente necessitando de dinheiro realizou junto à requerida no mês de 

novembro de 2017, um empréstimo consignado no valor de R$ 5.000,00, a 

serem pagos em 12 (doze) vezes de R$ 1.157,00. Em maio de 2018, após 

06 (seis) meses de financiamento, a requerida entrou em contato com o 

requerente, propondo-lhe o um novo empréstimo no qual quitaria o 

restante, das parcelas, a ser realizado em 12 (doze) vezes no valor de R$ 

1.223,00. Ao aceitar o novo parcelamento e já ter pagado 06 (seis) 

parcelas no valor de R$ 1.157,00, num total de R$ 6.942,00, a requerida 

depositou um valor de R$ 700,00 reais na conta do requerente. Após a 

contratação, o requerente não se ateve que fora ludibriado pela requerida, 

pois ao final do pagamento das parcelas dos dois empréstimos, pagará à 

requerida um montante de R$ 21.618,00 por um empréstimo de R$ 

10.000,00, onde usufruiu apenas do valor de R$ 5.700,00, ou seja, o 

requerente na verdade emprestou R$ 5.700,00 e pagará um valor total de 

R$ 21.618,00, o que torna o empréstimo com as taxa de juros exorbitantes 

e fora dos parâmetros estabelecidos pelo BACEN. Afirma que os juros 

fixados nessa operação foram de 18,50% ao mês e 666,69% ao ano, os 

quais encerram abusividade, por representarem valores exarcebados e 

acima das taxas médias de mercado para operações semelhantes. 

Sustenta que a requerida emprestou um de R$ 5.000,00, e outro de R$ 

5.000,00, para quitar o primeiro, sendo que ao final do pagamento das 

parcelas pagará à requerida um montante de R$ 21.618,00, onde usufruiu 

apenas do valor de R$ 5.700,00, ou seja, o requerente na verdade 

emprestou R$ 5.700,00 e pagará um valor total de R$ 21.618,00, isso 

significa um lucro de 400% sobre o valor emprestado. Os valores 

cobrados pela requerida encontram-se acima do patamar legal. Resta 

evidente que o montante se fosse cobrado pelos juros do BACEN, o 

requerente pagaria uma parcela de R$ 444,24 e não o que está pagando 

de R$ 1.223,00, ou seja, o requerente está pagando a maior o valor de R$ 

778,76, por parcela paga, e que multiplicado por 06 (seis) vezes do 

primeiro empréstimo, mais 12 (doze) vezes do segundo empréstimo, a teor 

do art. 42, § ún. do CDC chega-se a um crédito no valor de R$ 14.018,68, 

que em dobro da o valor de R$ 28.05,36, sem falar na correção monetária 

e juros legais sobre a aludida quantia. Além dos valores abusivos, a 

requerida ainda vem descontando a mais a 16ª parcela, mais o valor de R$ 

611,50 no mês de setembro, além da parcela indevida de R$ 1.223,00, 

sendo que o contratado fora 12 parcelas, num total já descontado 

indevidamente mais de R$ 5.503,50, ( docs. 05 e 06), o que é um absurdo 

Excelência. Pugna pela revisão contratual e aplicação das taxas médias 

de mercado para a operação contratada; a repetição do indébito, no valor 

de R$ 14.018,68 e R$5.503,50; bem como indenização por danos morais 

no valor de R$ 6.000,00. A inicial viera acompanhada dos documentos de 

id nº 24039974/24039989. Em decisão proferida em id nº 26407889, este 

juízo determinou a citação da requerida, além de ter sido deferida a 

inversão do ônus da prova, indeferindo-se o pedido de tutela antecipada. 

Citada, a parte requerida contestou os pedidos do autor (id n º 27728319), 

alegando não haver irregularidade no contrato, pugnando, ao final, pela 

improcedência do pedido. Instado, o autor impugnou os termos da 

contestação, conforme se depreende do id nº 29347115, reafirmando o 

pedido inicial. O demandado pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao 

passo que a autora deixou transcorrer o prazo a tanto. Os autos 

vieram-me conclusos. É o breve 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 artigo 

355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas;(...).” (negritos acrescidos). 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 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL A parte requerida arguiu, 

preliminarmente, a carência da ação, ante a falta de interesse processual, 

argumentando, para tanto, que não haveria necessidade de pedido de 

depósito das parcelas, em juízo, uma vez que estas poderiam ser pagas 

diretamente ao requerido. Como é cediço, o interesse de agir significa a 

utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, ou 

seja, a necessidade de obter através do processo a proteção jurisdicional 

do Estado. Todavia, não merece prosperar a preliminar aventada pelo 

requerido. Ocorre que o pedido de tutela de urgência para consignação 

das parcelas em juízo, por si não afasta o direito do autor em revisar as 

cláusulas do contrato por ser este o pedido de mérito formulado na inicial. 

Desta forma, deixo de acolher a preliminar. DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA. O requerido pugnou pela revogação do benefício alegando 

que a autor possui condições de arcar com as custas do processo, 

tendo-se em vista que assumiu parcelas para aquisição de um veículo bem 

como pelo fato de ter constituído advogado particular para sua defesa nos 

autos. O pedido, todavia, não merece acolhimento. Ocorre que no 

momento em que fora concedido o benefício, o Magistrado que presidia o 

feito entendeu que a autora preenchia os requisitos legais para sua 

concessão. Com efeito, para a alteração do decisum, deve a parte 

interessada lograr êxito em comprovar qualquer mudança fática na 

condição financeira da parte autora, situação esta não evidenciada nos 

autos, razão pela, rejeito seu pedido. DA PRELINAR DE INÉPCIA DA INICIAL 

– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 330, DO CPC. O Banco Requerido 

arguiu, preliminarmente, falta de condições da ação, alegando que o autor 

não teria observado os requisitos do artigo 330, §2º do CPC. Tal 

dispositivo estabelecia: “Artigo 330, §2º. 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.” 

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 330, §2º do CPC, impondo-se a 

rejeição desta preliminar. Por esta razão, rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Primeiramente, cumpre dizer que as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor são aplicáveis aos contratos bancários, haja vista que as 

atividades desenvolvidas por estas empresas, por compreender o 

oferecimento de produtos e serviços como fornecedora, nos termos 

consumeristas (art. 3º caput e §2º do CDC), enquadra-se no âmbito das 

chamadas relações de consumo, fazendo, pois, incidir tal sistema de 

proteção ao consumidor. A matéria inclusive já foi sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 297, que diz o seguinte: o 

Código de defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 

Ressalte-se a possibilidade de revisão de contratos bancários, 

principalmente quando possuírem características de contrato de adesão. 

O contrato em que se fundamenta a presente demanda caracteriza-se 

como contrato de adesão, pois já firmado em contrato-padrão, isto é, 

impresso previamente. As cláusulas destes tipos de contrato são 

estipuladas unilateralmente, ou seja, por uma das partes contratantes, e 

submetidas à aceitação da outra que, tendo necessidade de contratar, 

firma o pacto sem dispensar maiores atenções para as disposições 

contratuais. No entanto, o fato do contrato ser de adesão não o torna nulo 

ou anulável, vez que basta expurgar dele eventuais cláusulas abusivas. E 

mais, é possível a revisão de contrato bancário mesmo que quitado ou 

novado por outro, conforme entendimento consolidado pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “é possível sempre, a revisão judicial do contrato de 

financiamento bancário. Nem mesmo o pagamento ou a renegociação de 

cláusulas veda o caminho do contratante ao Poder Judiciário, no afã de 

afastar cláusulas lesivas e ilegais.” (STJ – AGA 571009 – RS – 3ª T. – Rel. 

Min. Humberti Gomes de Barros – DJU 01.07.2004 – p. 00192), como 

ocorre nos presentes autos. A parcial procedência da pretensão inicial 

impõe-se como medida de rigor. In casu, o autor realizara dos empréstimos 

pessoais com a demandada, sob nº 060530003664 e 060530002976, 

ambos nos valores de R$ R$14.676,00, em 12 parcelas de R$1.223,00, 

sendo que no primeiro o valor emprestado fora de R$5.913,50, e no 

segundo de R$ 5.081,35. No contrato nº 060530003664, ajustou-se o 

pagamento de taxa mensal de juros mensais de 18,50% e taxa de juros 

anual de 666,69%, enquanto que no contrato nº 060530002976 ajustou-se 

o pagamento de taxa mensal de juros mensais de 22% e taxa de juros 

anual de 987,22% Como cediço, não há limitação constitucional dos juros, 

uma vez que os parágrafos do artigo 192 da Constituição Federal foram 

revogados pela Emenda Constitucional nº 40/2003. Aliás, antes mesmo de 

referida emenda constitucional, já vigorava o entendimento no Supremo 

Tribunal Federal de que o § 3º, do art. 192, da Constituição Federal era 

norma de eficácia limitada, dependente de regulamentação por lei 

complementar, que deveria conceituar, de forma precisa, o termo juros 
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reais. A Súmula Vinculante nº 7 do Supremo Tribunal Federal assim já 

preconizou sobre o tema, in verbis: “A norma do §3º do artigo 192 da 

Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que 

limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação 

condicionada à edição de Lei Complementar”. Não obstante, malgrado não 

haja limitação de ordem constitucional ou legal à cobrança de taxa de juros 

remuneratórios por instituições financeiras, forçoso reconhecer, na 

hipóteses dos autos, a existência de cobrança abusiva pela ré. A ré não 

logrou demonstrar eventual falha no levantamento de dados efetuado pelo 

autor junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil. Aliás, não 

requereu a produção de qualquer outro elemento de prova. Em consulta ao 

site do Bacen, verificou este juízo, que, em operações de igual natureza, 

qual seja, empréstimo pessoal na modalidade não consignada destinado a 

pessoas físicas, no período de novembro de 2017, a maior taxa de juros 

cobrada pelos primeiros 39 bancos listados era de 5,95% 

( h t t p s : / / w w w . b c b . g o v . b r / e s t a t i s t i c a s / r e p o r t t x j u r o s ?

path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-por

TaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%20

01%2F01%2F2012&exibeparametros=true) Considerando ter a ré cobrado 

taxa de juros de 18,50% e 22% ao mês e de 666,69% e 987% ao ano, 

impõe-se reconhecer ter superado, em quase 4 vezes, o valor da taxa 

média estimada pelo BACEN, o que configura manifesto abuso. O valor 

cobrado a título de juros remuneratórios no contrato deverá ser revisto, 

portanto, a fim de garantir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 

e de evitar prejuízos irreparáveis ao autor, que se amolda ao conceito de 

consumidor final do empréstimo realizado (Lei 8078/90, art. 2º). Embora 

tenha o autor aderido ao instrumento contratual que foi apresentado pela 

ré, não pode ser obrigado a compactuar com a vantagem manifestamente 

excessiva exigida pela ré. O art. 51, inc. IV, da Lei 8078/95 preconiza ser 

nula de pleno direito cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações 

consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

equidade. A conferir solidez à orientação perfilhada, colhe-se recente 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 

1.061.530 - RS (2008/0119992-4) RELATORA : MINISTRA NANCY 

ANDRIGHI (...) EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO 

BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. 

INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES 

IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - 

JUROS REMUNERATÓRIOS. As instituições financeiras não se sujeitam à 

limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 

22.626/33), Súmula 596/STF; A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São 

inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as 

disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão 

das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que 

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) 

fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em 

concreto.ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORAO reconhecimento 

da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade 

contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; 

Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem 

mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os 

encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.ORIENTAÇÃO 3 

- JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por 

legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados 

a t é  o  l i m i t e  d e  1 %  a o  m ê s . O R I E N T A Ç Ã O  4  

-INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃOEMCADASTRO DE INADIMPLENTESA 

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; A 

inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes 

decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no 

mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a 

inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIOÉ 

vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com 

fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de 

cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. 

Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. Acompanhada pelos Srs. Ministros 

João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti, Luis Felipe Salomão, Carlos 

Fernando Mathias, Fernando Gonçalves e Aldir Passarinho Junior; salvo 

em relação às disposições de ofício, vencidos a Ministra Relatora e o 

Ministro Luis Felipe Salomão, e quanto à comissão de permanência, 

vencidos no conhecimento a Ministra Relatora e o Ministro Carlos 

Fernando Mathias. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Massami Uyeda”.

(d.j. 22 de outubro de 2008). De rigor, pois, que o contrato entabulado 

entre as partes seja revisto para que seja estipulada taxa de juros 

mensais ao patamar de 5,95% ao mês. O fato de o contrato nº 

060530003664, já ter sido liquidado não impede sua revisão contratual e 

sua repetição de indébito, eis que ajuizada ação dentro do prazo 

prescricional legal. Deverão ser devolvidos, de uma só vez, os valores 

indevidamente cobrados, de forma simples (não em dobro), em vista da 

decisão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça, que preconizou 

pressupor a repetição em dobro a comprovação de prática dolosa ou 

maliciosa da ré, nos moldes art. 42, parágrafo único, do CDC, o que não se 

viu in casu. Confira-se a respeito o julgamento da Reclamação nº 4892, em 

que prevaleceu o voto do Ministro Relator RAUL ARAÚJO, que ostenta 

caráter vinculante aos demais magistrados de hierarquia inferior, in verbis: 

“RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL 

ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESOLUÇÃO STJ N. 12/2009. 

CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DA MÁ- FÉ DO CREDOR. A Corte Especial, apreciando 

questão de ordem levantada na Rcl 3752/GO, em atenção ao decidido nos 

EDcl no RE 571.572/BA (relatora a Min. ELLEN GRACIE), entendeu pela 

possibilidade de se ajuizar reclamação perante esta Corte com a finalidade 

de adequar as decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais estaduais à súmula ou jurisprudência dominante do STJ, de 

modo a evitar a manutenção de decisões conflitantes a respeito da 

interpretação da legislação infraconstitucional no âmbito do Judiciário. A 

egrégia Segunda Seção desta Corte tem entendimento consolidado no 

sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não prescinde da 

demonstração da má-fé do credor. Reclamação procedente” (grifos 

nossos) (DJe 11/05/2011). No caso em tela, não restou comprovada a 

má-fé por parte da ré. Deixo, por outro lado, de reconhecer os danos 

morais alegados. O autor não sofreu descontos em patamares superiores 

ao que já havia se comprometido e não há notícias de que tenha havido o 

comprometimento de sua subsistência. A prova dos autos não evidencia 

tenha o comportamento da ré causado abalo nervoso de relevo. A 

doutrina e a jurisprudência pátria firmaram o entendimento segundo o qual 

somente a agressão aos direitos da personalidade que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida merece ressarcimento. Acerca do tema, já 

preconizou Sérgio Cavalieri Filho: “...só deve ser reputado 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 de 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 nosso 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. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais 

triviais aborrecimentos.” (in Programa de Responsabilidade, São Paulo, ed. 

Malheiros, 6ª edição, 2005, p. 105). Nesse sentido, já decidiu o Eg. 

Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. 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. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido” (REsp n. 

215.666 RJ, 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un, Rel. Min, 

César Asfor Rocha, em 21/6/01, DJU de 29.10.01, p. 208). Por fim, deixo 

de determinar a expedição de ofício ao Conselho de Ética da OAB, como 

requerido, por não reputar configurado exercício abusivo do direito de 

ação alegado ou prática indevida pelo advogado do autor. À vista do 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos do 
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artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida a proceder ao recálculo 

das parcelas do contrato para que sejam utilizadas as taxas médias 

divulgadas pelo Banco Central do Brasil na data de assinatura da avença 

(5,95%), para os contratos de empréstimo pessoal, e CONDENÁ-LA a 

restituir à autora, de forma simples, diferença entre o excesso do valor 

pago e o saldo do contrato, a ser apurada por meros cálculos no 

cumprimento de sentença. Esta diferença deverá ser atualizada a partir de 

cada parcela paga. Configurada a sucumbência recíproca, cada parte 

arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, a razão de 

50% para cada qual, bem como com honorários advocatícios ao patrono 

da parte adversa, que arbitro em 20% sobre o valor total e atualizado a 

ser restituído. Desde logo, todavia, anoto ser a autora beneficiária da 

justiça gratuita, impondo-se observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. P. R. I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 15 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção .

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009627-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISBENE MONTEIRO MAYER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-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 

1009627-95.2018.8.11.0002 AUTOR(A): FRANCISBENE MONTEIRO 

MAYER REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos. . 1. FRANCISBENE MONTEIRO 

MEYER propôs ação de consignação em pagamento em desfavor de 

BANCO SAFRA S/A, argumentando, em síntese, que celebrou contrato de 

financiamento de veículo com a requerida para pagamento de 36 (trinta e 

seis) parcelas mensais de R$- 757,93 (setecentos e cinquenta e sete 

reais e noventa e três centavos). 2. Aduz, a requerente, que no ano de 

2013 firmou com a requerida um contrato bancário sob n. 

145014536000000001-7, com garantia de alienação fiduciária, objetivando 

a aquisição de um veículo, para pagamento em 48 (quarenta e oito) 

parcelas no valor de R$ 782,05. 3. Informa que após o pagamento de 15 

(quinze) parcelas do financiamento, ficou impossibilitada de realizar os 

pagamentos do contrato, em virtude de descontrole financeiro após o 

acometimento de problemas de saúde. 4. Assim, informa que em setembro 

de 2018 buscou a instituição financeira objetivando adimplir as parcelas 

atrasadas, momento em que fora informado que o pagamento deveria ser 

da totalidade do débito. 5. Assevera, ainda, que tentou realizar um acordo 

com a requerida, até que, em 10 de outubro de 2018 foi-lhe enviado um 

boleto para pagamento das parcelas dos meses de junho e julho de 2018, 

débito este, devidamente quitado pelo autor, todavia, deixou o requerido de 

enviar os boletos dos meses subsequentes para o devido pagamento. 6. 

Assim, requereu liminarmente o depósito judicial da parcela em atraso, bem 

como das demais parcelas mensais que se venceriam no curso da ação e, 

no mérito, pede a confirmação da liminar e a condenação do requerido ao 

pagamento de danos morais. 7. Em decisão proferida no id. 18501874, 

este juízo indeferiu o pedido liminar e determinou a citação da parte 

adversa. No mesmo ato, concedeu os benefícios da justiça gratuita a 

autora. 8. Em seguida o requerido apresentou contestação (id. 21126671), 

no qual aduz, em preliminar de mérito, que o autor não comprovou a 

recusa da ré no recebimento das parcelas em atraso, razão pela qual 

pede a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de 

interesse processual da autora. Impugnou o valor atribuído à causa e 

também a gratuidade processual deferida em favor da requerente. 9. 

Intimada a apresentar impugnação, a autora deixou transcorrer o prazo 

sem qualquer manifestação, conforme certidão lavrada no id. 21992902. 

10. Após vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. 11. 

Inicialmente, registro que a espécie comporta o julgamento antecipado da 

lide, uma vez que os elementos constantes dos autos já são suficientes 

para formar meu convencimento (CPC – I, art. 330). DA PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL 12. Pretende o requerido seja 

reconhecida a preliminar alegando que o autor é carecedor da ação na 

medida em que não comprovou a recusa da ré no recebimento das 

parcelas em atraso. 13. Como é cediço, o interesse de agir significa a 

utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, ou 

seja, a necessidade de obter através do processo a proteção jurisdicional 

do Estado. 14. No caso presente, muito embora a autora não tenha 

conseguido demonstrar que houve a recusa injustificada da ré no 

recebimento das parcelas em atraso, houve sim a demonstração do seu 

interesse processual, mormente pelos documentos amealhados aos autos 

que demonstram sua necessidade ao acesso da justiça. 15. Assim, não 

prospera a preliminar aventada. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA 

16.O requerido em sua peça de defesa arguiu em sede de preliminar que o 

valor atribuído à causa não atendeu os requisitos previstos no art. 293 do 

CPC, e que, portanto, deve ser retificado somando-se o valor contestado 

pelo autor e os danos morais pretendidos. 17. Pois bem. Prescreve o art. 

292 do CPC que: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: [...] II - na ação que tiver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. 18. 

De acordo com o que se extrai da inicial, o valor dado à causa levou em 

consideração o benefício econômico da parte, tal como dispõe o atual 

código processual. Com efeito, o valor atribuído à causa é exatamente a 

soma dos danos morais pretendidos com o valor das parcelas em aberto. 

19. Ademais, o requerido não combateu de forma específica o valor dado 

à causa, deixando de informar qual o valor entende ser o correto. 20. 

Posto isso, deixo de acolher a preliminar arguida, mantendo o valor da 

causa informado na inicial. DO MÉRITO 21. Como de conhecimento, a ação 

de consignação em pagamento se presta a liberar o devedor da obrigação 

assumida, sendo relevante para isso que o depósito por ele ofertado seja 

compatível e desde que devidamente comprovada a recusa injustificada 

do débito. 22. No caso dos autos, o único meio de prova apresentado pela 

autora são as conversar registradas por meio do aplicativo Whatsapp, 

onde se busca a regularização de seu débito através do envio de boletos 

para pagamento. 23. Todavia, vejo que tal prova é frágil para demonstrar 

que houve recusa injustificada da ré no recebimento de tais valores. 24. 

Com efeito, a conversa obtida por intermédio do aplicativo whatsapp, na 

forma trazida aos autos, não tem força probante, já que despida dos 

requisitos descritos no art. 384 do CPC, sendo exigido para os casos, o 

registro da conversa em cartório, a fim de dar autenticidade à sua prova. 

25. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste 

Estado: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DA PROVA DA RECUSA INJUSTA DO 

CREDOR EM RECEBER O VALOR OFERTADO - PROCESSO EXTINTO SEM 

ANÁLISE DO MÉRITO - ART. 267, VI, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A procedência do pedido de consignação 

judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber o 

valor ofertado pelo devedor. Não comprovada a recusa injusta, impõe-se a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de 

agir. (Ap 119473/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 

25/04/2017). 26. Registro, por fim, que cabe ao autor o ônus de comprovar 

os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsão contida no art. 

373, I, do CPC, e, uma vez não demonstrado, a improcedência da ação é 

medida que se impõe. DA JUSTIÇA GRATUITA 27. O requerido pugnou 

pela revogação do benefício alegando que a autor possui condições de 

arcar com as custas do processo, tendo-se em vista que não houve a 

devida comprovação de sua hipossuficiência financeira. 28. O pedido, 

todavia, não merece acolhimento. Ocorre que no momento em que fora 

concedido o benefício, esta magistrada entendeu que a autora preenchia 

os requisitos legais para sua concessão, ao confrontar o pedido da autora 

com os documentos que foram anexados aos autos. 29. Com efeito, para 

a alteração do decisum, deve a parte interessada lograr êxito em 

comprovar qualquer mudança fática na condição financeira da parte 

autora, situação esta não evidenciada nos autos, razão pela, rejeito seu 

pedido. DO DISPOSITIVO 30. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente ação, por consequência, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, 

do art. 487, do Código de Processo Civil e condeno a autora ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) 

sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível 

a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, 
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nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 31. Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. 

32. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001760-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENI EGLESIANI DA SILVA (AUTOR(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 

1001760-51.2018.8.11.0002 AUTOR(A): GENI EGLESIANI DA SILVA REU: 

BANCO BRADESCO SA Vistos. . 1. Trata-se de ação de Produção 

Antecipada de Provas proposta por GENI IGLESIANI DA SILVA, em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos, pugnado pela exibição dos extratos bancários referentes à 

conta poupança nº 2215649-7. 2. A ação foi recebida (id. 16402279) e 

determinada a citação da parte requerida, ocasião em que esta, mediante 

manifestação aportada no id. 18360727), exibiu os documentos pleiteados 

pela parte autora, não oferecendo qualquer resistência quanto ao pedido 

inicial. 3. A autora, por sua vez, manifestou sua expressa concordância 

quanto aos documentos apresentados pela instituição financeira, 

dando-se por satisfeita. É o necessário relatório. DECIDO. 4. Observando 

que encontram-se presentes nos autos os 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. Cuida-se de ação de produção 

antecipada de provas, sustentando a requerente que não possui os 

extratos bancários da conta poupança mantida com a instituição 

financeira. 6. 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, o que ficou demonstrado nos autos. 

7. Ademais, verifico que a peça inicial encontra-se instruída com 

documentos que evidenciam o laço contratual entre as partes. 8. Assim, 

não restam dúvidas acerca da obrigação do requerido em exibir os 

documentos ao requerente, ou seja, os extratos da conta bancária 

mantida entre as partes, por serem-lhes comuns (artigo 399, III, do Código 

de Processo Civil). 9. Conforme se dessume dos autos, a instituição 

bancária não ofereceu qualquer oposição ao pedido da autora, 

resumindo-se tão somente à apresentação dos documentos requeridos na 

inicial. 10. Igualmente, houve a expressa concordância da autora quanto 

aos extratos exibidos. 11. Desta feita, uma vez reconhecido o pedido 

inicial, pela requerida, a procedência da ação é a medida a ser tomada. 12. 

Quanto aos honorários de sucumbência entendo que não deva ser 

aplicado uma vez que a requerida não apresentou qualquer resistência 

quanto ao pedido da autora, tendo apresentado os documentos tal como 

requerido, afastando, assim, o princípio da causalidade. 13. Sobre o tema, 

segue o julgado. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVAS. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. Tratando-se de pedido de 

homologação da prova produzida e ausente qualquer resistência na 

apresentação dos documentos disponíveis, não há se falar em 

sucumbência por ausente o princípio da causalidade. Recurso 

parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1038771-60.2019.8.26.0100; 

Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; 

Foro Central Cível -10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data 

de Registro: 31/01/2020) 14. 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. 15. Em razão do que já ficou consignado, deixo de condenar o 

requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 16. Após o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquive-se. 17. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003535-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOILSON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003535-33.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LOILSON MARTINS DE 

OLIVEIRA Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta por BV FINANCEIRA S.A. 

C.F.I. em face de LOILSON MARTINS DE OLIVEIRA, 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 NRO” 

(ID 29213636). 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 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 legalidade da constituição 

em mora do requerido, por meio do instrumento de protesto realizado, 

conforme documento juntado no ID 29850141. 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 
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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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002690-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON FARIA RODRIGUES SERVICOS - ME (REQUERENTE)

CELINA MARIA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS OAB - MT21617-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-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 

1002690-06.2017.8.11.0002 REQUERENTE: DENILSON FARIA RODRIGUES 

SERVICOS - ME, CELINA MARIA GONCALVES REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos. 1. Trata-se de 

Medida Cautelar com pedido liminar par Suspender/Cancelar Leilão de 

Imóvel, promovida por DENILSON FARIA RODRIGUES SERVIÇOS – ME, 

neste ato representado por CELINA MARIA GONÇALVES, em face de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Aduz a parte requerente, que firmou com a 

instituição financeira à Cédula de Crédito Bancário n. B52131958-5, que, 

em razão da mora, no dia 23 de janeiro de 2017 fora intimada pelo Cartório 

do 1º Ofício desta Comarca, para realizar o pagamento do débito no valor 

de R$ 58.486,06 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e 

seis centavos), sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em 

favor da instituição financeira. Por fim, alega que é o único imóvel que 

possui. 3. Por esta razão, pugnou pela concessão da Tutela Cautelar em 

Caráter Antecedente objetivando compelir a realização do Leilão, ou, 

alternativamente, sustar-lhe os seus efeitos na hipótese de ter sido 

realizado. 4. Em decisão ID. 6723037 fora indeferida a cautelar almejada e 

determinada a citação da parte requerida. 5. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou sua contestação visualizada em ID. 8127847. 6. Por 

sua vez, o autor apresentou impugnação, conforme ressai de ID. 8317788. 

7. Vieram-me conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. 8. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não assiste razão a parte autora. 

Explico. 9. Mostra-se incontroversa a inadimplência da parte autora em 

face à Cédula de Crédito Bancário n. B52131958-5, a qual tem por garantia 

o imóvel situado na Avenida Manoel Henrique Pereira, lote 13, quadra 12, 

Jardim Maria Izabel, nesta Comarca, registrado sob nº 13.977, no Cartório 

de 1º Oficio da Comarca de Várzea Grande, bem como a notificação para 

que fosse efetuado o pagamento da obrigação no valor de R$ 58.486,06 

(cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e seis centavos), 

sob pena de consolidação da propriedade do imóvel, em nome do Banco 

ora requerido. 10. Como não houve o adimplemento, consolidou-se a 

propriedade em favor do Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do SUDOESTE do Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE MT. 11. 

Por conseguinte, procedeu-se a notificação para desocupação do imóvel 

– ID. 8127882. 12. Pois bem, como a autora não purgou a mora, quando 

notificada, deu ensejo à consolidação da propriedade do imóvel ao Banco 

ora requerido, de modo que, não é possível que se impeça ao credor, 

caso queira, de exercer o direito de dispor do bem, através da realização 

do leilão extrajudicial. 13. Quanto a alegação de que o imóvel dado em 

garantia é o seu único imóvel, não há qualquer comprovação do alegado, 

de modo que o seu oferecimento em garantia pode implicar em renúncia à 

impenhorabilidade, não sendo razoável que depois o devedor, ante a 

inadimplência, alegue que o bem não pode sofrer constrição. 14. Sobre o 

tema em questão, o STJ já se manifestou, in verbis: “CIVIL. BEM DE 

FAMÍLIA. OFERECIMENTO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. BENEFÍCIO DA 

ENTIDADE FAMILIAR. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. [...] 3. A boa-fé 

do devedor é determinante para que possa se socorrer do favor legal, 

reprimindo-se quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou 

retardar o trâmite dos processos de cobrança. O fato de o imóvel dado em 

garantia ser o único bem da família certamente é sopesado ao oferecê-lo 

em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade. 

Assim, não se mostra razoável que depois, ante à sua inadimplência, o 

devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. 

A atitude contraria a boa-fé ínsita às relações negociais, pois equivaleria à 

entrega de uma garantia que o devedor, desde o início, sabia ser 

inexequível, esvaziando-a por completo. [...]” (STJ, 3ª Turma, REsp 

1141732/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. em 09/11/2010) (Grifei). 

15. Ademais, sobre a alegação da ausência de anuência do seu marido, 

verifico da matricula atualizada apresentada pela instituição financeira em 

ID. 8127899, que a senhora CELINA MARIA GONÇALVES, no ato da 

compra do imóvel em questão – meados do ano de 2015, se declarou 

solteira, ou seja, em data posterior à Escritura Pública de Convivência 

Marital apresentada nos autos, datada de 05/10/2011, a autora se 

declarava solteira, caindo por terra a premissa aventada. 16. Com efeito, 

entendo não ser justo, nesta oportunidade, a declaração do matrimonio 

com o fim de anular o negócio jurídico entabulado com a instituição 

financeira. 17. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, 

resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos realizados nesta 

cautelar. 18. Condeno a autora ao pagamento dos honorários de 

sucumbência, estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. 

19. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. 20. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000747-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELL TONDIN - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-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 

1000747-17.2018.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: MARCELL TONDIN - EPP Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Cobrança interposta por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A em desfavor 

de MARCELL TONDIN EPP, ambos qualificados os autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação, ante a superveniente 

perda de objeto, eis que ao requerido encontra-se em recuperação 

judicial. 3. Instado a se manifestar, o requerido concorda com a extinção, 

no entanto, requer a condenação do autor ao pagamento dos honorários 

de sucumbência. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo 

Civil. 5. Custas pagas na distribuição, sem condenação de honorários. 6. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003849-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA NUNES BECKER DE JORGI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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 

1003849-47.2018.8.11.0002 AUTOR(A): ANITA NUNES BECKER DE JORGI 

REU: BANCO BRADESCO Vistos. . 1. Trata-se de ação de Produção 
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Antecipada de Provas interposta por ANITA NUNES BECKER DE JORGI em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Assevera a autora, que desconhece os descontos 

realizados pela ré diretamente em sua folha de benefício do INSS, com o 

título de Empréstimo Sobre a RMC – 247, razão pela qual encaminhou 

notificação extrajudicial à ré, através da Defensoria Pública Estadual, 

visando obter os documentos que motivem os descontos. 3. Em decisão 

16213287, este juízo determinou-se a citação da parte requerida e 

concedeu a gratuidade da justiça em favor da autora. 4. Realizada 

audiência de conciliação (id. 17964863) esta restou infrutífera. 5. A parte 

requerida apresentou sua contestação através do id. 17741271, aduzindo 

em sua defesa, que a autora não se dignou em comprovar que a 

instituição bancária, ora requerida, seja, de fato, a causadora da retenção 

de seu salário e que tal desconto pode ter sido realizado por qualquer 

outra instituição. 6. Arguiu, também, em preliminar de mérito, a ausência de 

interesse processual do autor já que o mesmo não teria se desincumbido 

de buscas as vias administrativas para a solução amigável do litígio. 7. A 

autora, por sua vez, impugnou os termos da contestação, conforme se 

visualiza no id. 18417507. 8. Vieram-me conclusos. É o necessário 

relatório. DECIDO. 9. 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). DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL 10. A 

requerida alega que a autora não buscou as vias administrativas a fim de 

solucionar a lide de modo amigável, de modo que, pede a extinção da 

ação, ante a ausência de interesse processual da autora. 11. A pretensão 

da requerida não merece prosperar, caindo por terra seus argumentos 

quando confrontados com a prova de notificação extrajudicial 

apresentada pela autora no id. 13157425, bem como da resposta negativa 

enviada pela própria ré através do id. 13157425. 12. Desta feita, deixo de 

acolher a preliminar arguida. DO MÉRITO 13. Trata-se de ação de 

produção antecipada de provas, proposta por ANITA NUNES BECKER DE 

JORGI em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, conforme narrado no 

relatório supra. 14. Afirma a autora que desconhece os descontos 

realizados pela ré em sua folha de benefício do INSS, razão pela qual, 

exige a exibição dos documentos a fim de verificar do que se trata tais 

descontos. 15. A requerida, em contrapartida, aduz que a autora não 

anexou qualquer documento que atestasse, de fato, que a requerida é 

quem está promovendo a retenção em seu benefício. 16. Pois bem, 

consigno que, inexiste óbice legal à propositura de ação judicial para 

exibição de documento comum às partes, além do que é desnecessária a 

prova de negativa de requerimento administrativo para ingresso de ação. 

17. Ademais, verifico que a peça inicial encontra-se instruída com 

documentos que evidenciam o laço contratual entre as partes. 18. 

Conforme é sabido, é dever da instituição financeira apresentar àqueles 

com quem mantém relação jurídica os documentos advindos de tal relação, 

já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código de 

Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência da parte autora. 19. 

Todavia, é bem verdade que a parte interessada, no caso a autora, não 

está isenta de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, mormente a 

relação jurídica existente com a ré, que no caso dos casos, bastaria a 

simples juntada do extrato do seu benefício. 20. Neste ponto, vejo que a 

razão está com a requerida, pois sequer houve a a juntada do extrato do 

benefício da autora para comprovação dos descontos, tampouco se foram 

realizados pela instituição financeira aqui requerida. 21. Afinal, conforme 

disposição do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos do seu direito, prova esta, aliás, não reunida pela autora. 22. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, RESOLVO o mérito e, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido feito nesta ação de produção antecipada 

de provas e condeno a autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da 

gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC. 23. Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquive-se. 

24. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1006509-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEZI APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-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 

1006509-14.2018.8.11.0002 AUTOR(A): LEZI APARECIDA DA SILVA REU: 

BANCO PAN Vistos. 1. Trata-se de ação de Produção Antecipada de 

Provas proposta por LEZI APARECIDA DA SILVA, em desfavor de BANCO 

PAN, ambos devidamente qualificados nos autos, pugnado pela exibição 

dos contratos consignados ativos e inativos, apresentação e 

esclarecimento de planilha de cálculos, com a justificativa do valor da 

dívida e descriminação do início e termino do desconto em folha de 

pagamento e descriminação pormenorizada dos juros e demais encargos, 

as contas gráficas (depósitos) dos empréstimos efetuados e os contratos 

de cartão de credito com as faturas detalhadas mensais desde a data da 

contratação. 2. Em decisão ID. 16944989, fora recebida a ação e 

determinada a citação da parte requerida. 3. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou defesa – ID. 17927484 e exibe os documentos 

pleiteados pela parte autora. 4. Por sua vez, a autora apresentou sua 

impugnação, conforme ressai de ID. 18606480. 5. Realizada audiência de 

conciliação ID. 18481690, está restou infrutífera. 6. Vieram-me conclusos. 

É o necessário relatório. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 7. 

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. DAS PRELIMINARES 8. Considerando 

que as preliminares aventadas se confundem com o mérito da presente 

demanda, juntamente com o mesmo serão analisadas. DO MÉRITO 9. 

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. 10. Ademais, verifico que a peça inicial encontra-se 

instruída com documentos que evidenciam o laço contratual entre as 

partes. 11. 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). 12. Sendo que, sua apresentação no momento da 

apresentação de defesa, exime-se de seu ônus à luz da lei consumerista. 

13. 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. DISPOSITIVO 14. 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. 15. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, 

estes arbitrados em R$ 1.000,00 (Hum mil reais). 16. Após o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido, arquive-se. 17. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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