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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003752-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DIAS REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes para no prazo legal, manifestar-se 

nos autos, quanto à manifestação da redução dos honorários periciais,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000964-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte Autora da expedição do Alvará Eletrônico n° 604524-3 / 

2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003347-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se o Polo Ativo acerca da expedição do Alvará Eletrônico n° 

604512-P / 2020

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005311-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

 

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

dias, comprove o pagamento da obrigação no valor R$ 5.291,00 (cinco mil 

duzentos e noventa e um reais).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003619-70.2016.8.11.0003

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)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 14679644, dando conta de que o 

bem não fora encontrado para apreensão.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000054-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0016484A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PRESIDENTE VARGAS LTDA (REU)

Arvelino Barros de Carvalho (REU)

Paulo Sérgio F. dos Santos (REU)

PEDRO BATISTA DE ARAÚJO (REU)

Wanderson Teofilo da Cruz (REU)

Paulo José Lopes (REU)

 

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

manifeste sobre a certidão de Id. 29670453, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003023-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSA SOARES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO DE SOUZA FREITAS (PERITO / INTÉRPRETE)

VALDEMAR SANTANA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

NELSON DE SOUZA NETO (TESTEMUNHA)

ANDERSON SOUZA MARTINELLI (TESTEMUNHA)

KIYOSHI ARIMOTO (TESTEMUNHA)

PEDRO PAULO FRANCISCO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

Considerando que a soma dos valores depositados nos autos, é de R$ 

49.376,30 (quarenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais), sem a 

devida atualização, impulsiono os autos para intimação da advogada da 

exequente, para no prazo legal, trazer aos autos, o valor atinente a cada 

cota parte, para posterior confecção do Alvará

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004251-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. ARRAIS - ME (REU)

JOSEILDE DOS SANTOS ARRAIS (REU)

EDUARDO SANTOS ARRAIS (REU)

 

Nos termos do parágrafo 4§ do art. 203 do CPC e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da 

PARTE AUTORA para em 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão 

negativa do sr. Oficial de Justiça ( ID 9364152)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1004256-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEMOSTENES ROCHA FAGOTTI (REU)

THAIS EMANUELE DE OLIVEIRA FAGOTTI (REU)

BELLAFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (REU)

CLAUDIA DE OLIVEIRA FAGOTTI (REU)

 

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

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça via Central de 

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

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

autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

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

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

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

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

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

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

comprovante de pagamento deverão ser juntados ao processo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007262-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

 

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

manifeste sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004446-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO ANTONIO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEODATO AVELINO FERREIRA (REU)

 

Intima-se a parte autora acerca do envio, via malote digital (Código de 

rastreabilidade: 81120205025607 ), da carta de adjudicação expedida nos 

autos, para que adote as providências necessárias junto ao Cartório 

respectivo, ficando ciente que o presente processo será remetido ao 

arquivo nesta data.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003463-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDARIO LOPES (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão de Id. 26481279.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1006031-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAMPANHOLO BASILI (AUTOR(A))

KEIDSON PAIVA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA DREYER (REU)

 

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

dias, manifeste sobre o decurso de prazo para defesa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004614-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONFER TECNOLOGIA EM ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

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

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça via Central de 

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

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

autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

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

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

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

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

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

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

comprovante de pagamento deverão ser juntados ao processo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001947-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALIS ROBERTO LIMA ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para impugnar a contestação, no 

prazo de (15) quinze dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013039-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO OAB - MT24935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIRO DOS REIS MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013039-94.2019 Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial 

Exequente: Thereza Cristina Ferreira Pires Terra. Executado: Cairo dos 

Reis Magalhães. Vistos, etc... Analisando o pleito de (id.30223125, 

id.30223127), não verifico como possa acolhê-lo na forma como proposto, 

pois, a parte exequente não especifica por qual meio expropriatório 

pretende seguir na execução, assim, determino a intimação da exequente, 

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

sua pretensão em consonância com o disposto no artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Cumprida a ordem, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª. Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005330-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALHERES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES COLETIVAS LTDA 

- EPP (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005330-71.2020 Ação: Cobrança Autora: Banco Santander (Brasil) 

S/A. Réu: Talheres Comércio e Distribuição de Refeições Coletivas Ltda. 

Vistos, etc. BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em 

desfavor de TALHERES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES 

COLETIVAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Em consonância 

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

audiência de conciliação a ser realizada no dia 09 de setembro de 2020, 

às 08h00min, 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, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002853-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIZA ARIANE LOPES LEAO (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a certidão de Id. 30535039.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004819-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R1 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

 

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

que de direito nos autos face a Petição ID 24800951.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002261-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROSOL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

ALCEMIR JOSE BELLE (REQUERIDO)

 

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

depositar a diligência do Oficial de Justiça do Bairro São Francisco.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004911-90.2016.8.11.0003

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:

RENATO FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

RENATO F. DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte exequente a retirar/imprimir o edital ID 31352765 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002792-59.2016.8.11.0003

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:

JOSE CORREA PRATES (EXECUTADO)

 

Intima-se a a parte exequente, retirar/imprimir o edital ID 31300630 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.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006422-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS FLORES AMORIM FILHO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006422-84.2020 Ação: Reintegração de Posse Autora: Braswey S/A 

Indústria e Comércio. Réu: Rubens Flores Amorim Filho. Vistos, etc. 

BRASWEY S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, pessoa jurídica de direito 

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

Posse” em desfavor de RUBENS FLORES AMORIM FILHO, com 

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

Considerando os fatos narrados na exordial, bem como, considerando que 

o meio processual eleito é inadequado para a situação jurídica exposta, 

determino a intimação da parte autora, através de seu bastante 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, adeque a 

pretensão, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 17 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004025-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHMITT & MELO NETO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PEDRO AUGUSTO DE MELO NETO (REQUERIDO)

 

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

deposite a diligência do Bairro Centro.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004949-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA PIRES DE SOUZA VENTURATO MONTEIRO (EXECUTADO)

ESPOLIO DE ANTONIO DE SOUZA SOBRINHO (EXECUTADO)

 

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

direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos autos. 

OBSERVAÇÃO: Caso a parte opte por intimação via Oficial de justiça, fica 

desde já intimada para, no mesmo ato, proceder ao recolhimento de 

diligência para o Oficial de Justiça via Central de Pagamento de Diligências 

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

comprovante do referido pagamento nos autos. O recolhimento deverá ser 

feito através do site: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/home#/home TUTORIAL: 

1) clicar em "Emitir Guia"; 2) Selecionar Serviço: "DILIGÊNCIA"; 3) optar por 

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

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

Bairro" (podem ser adicionados vários Bairros); 6)-Informar dados do 

Pagante; 7) Clicar em "Gerar guia". Após o pagamento, a guia e o 

comprovante de pagamento deverão ser juntados ao processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004949-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA PIRES DE SOUZA VENTURATO MONTEIRO (EXECUTADO)

ESPOLIO DE ANTONIO DE SOUZA SOBRINHO (EXECUTADO)

 

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

direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010195-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS DA SILVA E CRUZ LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

manifeste sobre a certidão de Id. 29518198.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003753-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RUBENS BELIDO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLA DA SILVA BELIDO OAB - MT15165-O (ADVOGADO(A))

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULT VIDROS 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 PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

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

1003753-97.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 56.612,86 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Custas, 

Intimação / Notificação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: JOAO RUBENS BELIDO SOUZA Endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR PEDRO PEDROSSIAN, 234, VILA SANTA CATARINA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78720-150 POLO PASSIVO: MULTI VIDROS 

EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 

20.302.588/0001-45, com endereço na Rua Jose Barriga, 1992, Bairro 

Jardim Vera Cruz, Rondonopolis-MT 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: Consta nos autos que a 

Requerida deixou de entregar à Parte Autora produtos pelos quais a 

autora havia adimplido. DECISÃO: Vistos, etc... Considerando os termos do 

petitório de (id.24289937), hei por bem em deferir o pedido e, via de 

consequência, determino a citação da parte ré por edital, com fulcro no 

artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo 

do edital é de (30) trinta dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco 

dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 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, MARLENE STAUT ROMERA, 

digitei. RONDONÓPOLIS, 17 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003023-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSA SOARES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO DE SOUZA FREITAS (PERITO / INTÉRPRETE)

VALDEMAR SANTANA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

NELSON DE SOUZA NETO (TESTEMUNHA)

ANDERSON SOUZA MARTINELLI (TESTEMUNHA)
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KIYOSHI ARIMOTO (TESTEMUNHA)

PEDRO PAULO FRANCISCO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003023-86.2016 Ação: Ordinária de Obrigação de Fazer Autora: Edmilsa 

Soares de Souza. Réu: Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. Vistos 

etc... EDMILSA SOARES DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

AUTO CAMPO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Devidamente citado, 

apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, 

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

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005498-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE DOS SANTOS GOMES GIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005498-44.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Denise 

dos Santos Gomes Gil Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Vistos, 

etc... DENISE DOS SANTOS GOMES GIL, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado. Devidamente citado, apresentou contestação, arguindo 

preliminar. Sobre a contestação, houve manifestação da parte autora, 

vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Quanto à impugnação à 

assistência judiciária formulada pela empresa ré, não vejo como possa 

prevalecer a pretensão, pois, os argumentos não têm o condão de derruir 

à necessidade buscada pelo autor. Ademais, somente pode ser deferida a 

impugnação se com ela vier sólidos elementos dando informações de que 

o beneficiário tenha condições para arcar com as despesas judiciais, o 

que não é o caso dos autos, onde a empresa ré alegou e nada 

comprovou. Razão pela qual, rejeito a impugnação. O pedido de inclusão 

da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, não pode, à 

evidência, ser acatado, por que, a meu sentir, a indenização referente ao 

seguro obrigatório DPVAT pode ser exigida de qualquer seguradora 

conveniada, conforme entende, também, a jurisprudência: "APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT 

- OBRIGADAS AO PAGAMENTO - SEGURADORAS CONSORCIADAS. O 

seguro DPVAT pode ser exigido de qualquer das seguradoras 

conveniadas independentemente da identificação dos veículos envolvidos 

na colisão ou do efetivo pagamento dos prêmios, contudo, não há relação 

jurídica que legitime seja acionada a empresa prestadora de serviços 

técnicos para seguradores e segurados" (TJMG - 14 Câm. Cív. - rel. Des. 

Heloísa Combat - AC n.0486.542-9 - j. em 23-06-05). "Sendo a seguradora 

credenciada para operar o seguro DPVAT, legítima é a cobrança da 

respectiva indenização para cobertura dos danos pessoais decorrentes 

do acidente" (TJMA - Proc. 9.461/2004 - (51.686/2004) - Paulo Ramos - 1ª 

C.Cív. - Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf - J. 18.10.2004). Por fim, 

no caso dos autos, perfeitamente plausível a inversão do ônus da prova 

requerido, nos termos do artigo 373, §1º, CPC. Eis a jurisprudência: 

“RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA 

MÉDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão 

que determinou a realização perícia médica a cargo da requerida 

(agravante). Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a 

inversão do ônus da prova, não deve o agravado, parte hipossuficiente, 

custear as despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 

6º, VIII, do CDC. Inversão do ônus da prova possível também pela 

incidência do disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há obrigatoriedade 

de realização da perícia pelo IMESC quando o requerente for beneficiário 

da Justiça Gratuita. Precedentes desta C. Câmara julgadora. Hipótese em 

que aplicação da regra geral disposta no artigo 95 do CPC cede lugar à 

incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às 

peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). Decisão mantida. 

Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 

22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 

é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 
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na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 

Para proceder a perícia médica na pessoa do autor, nomeio o Dr. Marcos 

Gomes de Lima, médico ortopedista, o qual deverá ser intimado. Faculto às 

partes a apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo do réu, 

devendo efetuar o depósito em 05 (cinco) dias junto à Conta Única. 

Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos 

trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) 

vinte dias e, uma vez aportando aos autos, vista às partes, autorizando, 

desde já, o levantamento dos honorários, mediante as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 17 de abril de 2.020.- Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012341-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FIAMMA PAOLA AMORIM GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1012341-25.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Fiamma 

Paola Amorim Gomes Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Vistos, 

etc... FIAMMA PAOLA AMORIM GOMES, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado. Devidamente citado, apresentou contestação, arguindo 

preliminar. Sobre a contestação, houve manifestação da parte autora, 

vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: O pedido de impugnação ao 

valor da causa formulado pela empresa ré não tem pertinência, devendo, 

por consequência lógica, ser repelido, pois, não sendo possível quantificar 

o valor econômico que advirá com a demanda, por ocasião da propositura 

da ação, deve prevalecer o que foi estimado pelo autor. Nesse sentido a 

jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

SEGURO DPVAT. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

VALOR POSTULADO. MERA ESTIMATIVA. SUCUMBÊNCIA DA 

SEGURADORA. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

FIXAÇÃO. ARTIGO 85 DO CPC/15. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE 

PRECEDÊNCIA. CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E, POR 

FIM, VALOR DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado que a invalidez 

permanente da parte autora ocorreu em virtude de acidente com veículo 

automotor, tem-se que ela está legitimada ao recebimento da indenização 

do DPVAT, a qual, entretanto, deve ser proporcional ao grau de invalidez. 

2. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado, de acordo com o grau de invalidez 

apurado. 3. O valor pleiteado a título de indenização DPVAT é meramente 

estimativo, não configurando sucumbência da parte autora a concessão 

de quantia inferior ao limite máximo da indenização apontado na inicial. 4. 

Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do REsp nº. 1.746.072, para fins de fixação de verba 

honorária, o artigo 85 do CPC/15 estabelece a seguinte ordem de 

preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados 

entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não 

havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das 

seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo 

vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito 

econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º).(TJMG 

- APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1.0431.17.002764-0/001 – REL. DES. ÁLVARES 

CABRAL DA SILVA, julgado em 15 de outubro de 2019). Razão pela qual, 

rejeito a impugnação. O pedido de inclusão da seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A, não pode, à evidência, ser acatado, 

por que, a meu sentir, a indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT pode ser exigida de qualquer seguradora conveniada, conforme 

entende, também, a jurisprudência: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT - OBRIGADAS AO 

PAGAMENTO - SEGURADORAS CONSORCIADAS. O seguro DPVAT pode 

ser exigido de qualquer das seguradoras conveniadas independentemente 

da identificação dos veículos envolvidos na colisão ou do efetivo 

pagamento dos prêmios, contudo, não há relação jurídica que legitime seja 

acionada a empresa prestadora de serviços técnicos para seguradores e 

segurados" (TJMG - 14 Câm. Cív. - rel. Des. Heloísa Combat - AC 

n.0486.542-9 - j. em 23-06-05). "Sendo a seguradora credenciada para 

operar o seguro DPVAT, legítima é a cobrança da respectiva indenização 

para cobertura dos danos pessoais decorrentes do acidente" (TJMA - 

Proc. 9.461/2004 - (51.686/2004) - Paulo Ramos - 1ª C.Cív. - Rel. Des. 

Jorge Rachid Mubárack Maluf - J. 18.10.2004). Por fim, no caso dos autos, 

perfeitamente plausível a inversão do ônus da prova requerido, nos 

termos do artigo 373, §1º, CPC. Eis a jurisprudência: “RECURSO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA MÉDICA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão que 

determinou a realização perícia médica a cargo da requerida (agravante). 

Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a inversão do ônus 

da prova, não deve o agravado, parte hipossuficiente, custear as 

despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 6º, VIII, do 

CDC. Inversão do ônus da prova possível também pela incidência do 

disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há obrigatoriedade de realização 

da perícia pelo IMESC quando o requerente for beneficiário da Justiça 

Gratuita. Precedentes desta C. Câmara julgadora. Hipótese em que 

aplicação da regra geral disposta no artigo 95 do CPC cede lugar à 

incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às 

peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). Decisão mantida. 

Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 

22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 

é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 
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na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 

Para proceder a perícia médica na pessoa do autor, nomeio o Dr. Marcos 

Gomes de Lima, médico ortopedista, o qual deverá ser intimado. Faculto às 

partes a apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo do réu, 

devendo efetuar o depósito em 05 (cinco) dias junto à Conta Única. 

Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos 

trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) 

vinte dias e, uma vez aportando aos autos, vista às partes, autorizando, 

desde já, o levantamento dos honorários, mediante as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 17 de abril de 2.020.- Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013372-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FRANCESCHI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013372-46.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Simone 

Franceschini da Silva Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Vistos, 

etc... SIMONE FRANCESCHINI DA SILVA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado. Devidamente citado, apresentou contestação, arguindo 

preliminar. Sobre a contestação, houve manifestação da parte autora, 

vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Quanto à impugnação à 

assistência judiciária formulada pela empresa ré, não vejo como possa 

prevalecer a pretensão, pois, os argumentos não têm o condão de derruir 

à necessidade buscada pelo autor. Ademais, somente pode ser deferida a 

impugnação se com ela vier sólidos elementos dando informações de que 

o beneficiário tenha condições para arcar com as despesas judiciais, o 

que não é o caso dos autos, onde a empresa ré alegou e nada 

comprovou. O pedido de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A, não pode, à evidência, ser acatado, por que, a meu 

sentir, a indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT pode ser 

exigida de qualquer seguradora conveniada, conforme entende, também, a 

jurisprudência: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT - OBRIGADAS AO PAGAMENTO 

- SEGURADORAS CONSORCIADAS. O seguro DPVAT pode ser exigido de 

qualquer das seguradoras conveniadas independentemente da 

identificação dos veículos envolvidos na colisão ou do efetivo pagamento 

dos prêmios, contudo, não há relação jurídica que legitime seja acionada a 

empresa prestadora de serviços técnicos para seguradores e segurados" 

(TJMG - 14 Câm. Cív. - rel. Des. Heloísa Combat - AC n.0486.542-9 - j. em 

23-06-05). "Sendo a seguradora credenciada para operar o seguro 

DPVAT, legítima é a cobrança da respectiva indenização para cobertura 

dos danos pessoais decorrentes do acidente" (TJMA - Proc. 9.461/2004 - 

(51.686/2004) - Paulo Ramos - 1ª C.Cív. - Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack 

Maluf - J. 18.10.2004). Por fim, no caso dos autos, perfeitamente plausível 

a inversão do ônus da prova requerido, nos termos do artigo 373, §1º, 

CPC. Eis a jurisprudência: “RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE 

COBRANÇA - PERÍCIA MÉDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

Insurgência contra decisão que determinou a realização perícia médica a 

cargo da requerida (agravante). Tratando-se de relação de consumo, em 

que é cabível a inversão do ônus da prova, não deve o agravado, parte 

hipossuficiente, custear as despesas com produção de prova pericial. 

Aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. Inversão do ônus da prova possível 

também pela incidência do disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há 

obrigatoriedade de realização da perícia pelo IMESC quando o requerente 

for beneficiário da Justiça Gratuita. Precedentes desta C. Câmara 

julgadora. Hipótese em que aplicação da regra geral disposta no artigo 95 

do CPC cede lugar à incidência de norma especial (CDC) e de regramento 

específico às peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). 

Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - 

AI: 22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 

é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 

na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 

Para proceder a perícia médica na pessoa do autor, nomeio o Dr. Marcos 

Pieroni, médico ortopedista, o qual deverá ser intimado. Faculto às partes a 

apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo do réu, 

devendo efetuar o depósito em 05 (cinco) dias junto à Conta Única. 

Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos 

trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) 
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vinte dias e, uma vez aportando aos autos, vista às partes, autorizando, 

desde já, o levantamento dos honorários, mediante as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 17 de abril de 2.020.- Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002742-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDISLAU AMARILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002742-96.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Laudislau 

Amarilho Ré: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Vistos, etc... 

LAUDISLAU AMARILHO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado. Devidamente citado, apresentou contestação, arguindo preliminar. 

Sobre a contestação, houve manifestação da parte autora, vindo-me os 

autos conclusos. D e c i d o: O pedido de inclusão da seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, não pode, à evidência, ser 

acatado, por que, a meu sentir, a indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT pode ser exigida de qualquer seguradora conveniada, 

conforme entende, também, a jurisprudência: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT - OBRIGADAS 

AO PAGAMENTO - SEGURADORAS CONSORCIADAS. O seguro DPVAT 

pode ser exigido de qualquer das seguradoras conveniadas 

independentemente da identificação dos veículos envolvidos na colisão ou 

do efetivo pagamento dos prêmios, contudo, não há relação jurídica que 

legitime seja acionada a empresa prestadora de serviços técnicos para 

seguradores e segurados" (TJMG - 14 Câm. Cív. - rel. Des. Heloísa Combat 

- AC n.0486.542-9 - j. em 23-06-05). "Sendo a seguradora credenciada 

para operar o seguro DPVAT, legítima é a cobrança da respectiva 

indenização para cobertura dos danos pessoais decorrentes do acidente" 

(TJMA - Proc. 9.461/2004 - (51.686/2004) - Paulo Ramos - 1ª C.Cív. - Rel. 

Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf - J. 18.10.2004). No que tange a 

preliminar de carência de ação, - falta de interesse de agir não pode 

prevalecer, pois, como é cediço, após o advento da Constituição da 

República de 1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da 

apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da 

Carta Magna. O interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade 

da atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. 

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a 

necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com 

fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o 

interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). Assim, há que se 

convir que o interesse processual reside na necessidade e utilidade da 

parte autora, em recorrer ao judiciário para ver resguardado suposto 

direito seu. Por tais argumentos, rejeito-as. Por fim, no caso dos autos, 

perfeitamente plausível a inversão do ônus da prova requerido, nos 

termos do artigo 373, §1º, CPC. Eis a jurisprudência: “RECURSO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA MÉDICA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão que 

determinou a realização perícia médica a cargo da requerida (agravante). 

Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a inversão do ônus 

da prova, não deve o agravado, parte hipossuficiente, custear as 

despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 6º, VIII, do 

CDC. Inversão do ônus da prova possível também pela incidência do 

disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há obrigatoriedade de realização 

da perícia pelo IMESC quando o requerente for beneficiário da Justiça 

Gratuita. Precedentes desta C. Câmara julgadora. Hipótese em que 

aplicação da regra geral disposta no artigo 95 do CPC cede lugar à 

incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às 

peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). Decisão mantida. 

Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 

22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 

é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 

na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 

Para proceder a perícia médica na pessoa do autor, nomeio o Dr. Marcos 

Pieroni, médico ortopedista, o qual deverá ser intimado. Faculto às partes a 

apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo do réu, 

devendo efetuar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, junto à Conta 

Única. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos 

trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) 

vinte dias e, uma vez aportando aos autos, defiro o levantamento dos 

honorários do senhor perito, mediante as cautelas de estilo, dando-se 

vista às partes. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 17 de abril de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006398-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR ROBERTO PALUMBO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006398-56.2020 Ação: Rescisão Contratual Autor: Artur Roberto 

Palumbo Júnior. Réu: Pôr do Sol Urbanizações Ltda. Vistos, etc. 

Analisando os termos do petitório de (ID 31152693, pág.18 – item ‘a’), hei 

por bem indeferir o pleito de pagamento das custas ao final do processo, 

em observância ao artigo 456 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria deste Tribunal de Justiça. No entanto, intime-se a parte 

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

(quinze dias) dias, manifeste se possui interesse acerca do parcelamento 

de custas, disciplinado no artigo 468, §6º, da CNGC. Transcorrido o prazo, 

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

Cumpra-se. Roo-MT., 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005417-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMINO DE FRANCA DOMINGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

CARLOS MARQUES REZENDE MOREIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005417-32.2017 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autor: 

Maximino de França Domingues. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S.A. Vistos, etc... Analisando os termos dos petitórios de 

(id.29081604, id.29081606, id.29081609, id.29081610) e de (id.30399805), 

hei por bem em deferir o levantamento dos valores depositados no 

(id.29081609), com suas devidas correções, em favor da parte autora e 

sua procuradora, expedindo-se os competentes alvarás judiciais. 

Cumprida a determinação supra e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003750-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDOS SPERANCA (AUTOR(A))

JULIO CESAR SPERANZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES (REU)

HELMUTE HOLLATZ (REU)

DALVA MARIA PERES (REU)

MARCIA CRISTINA DE JESUS MOURA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003750-74.2018 Ação: Usucapião Autores: Júlio César Speranza e 

Fernandos Speranza. Réus: Helmute Hollatz e Outros. Vistos, etc... 

Considerando os termos do petitório de (id.29707007), homologo a 

desistência do recurso de apelação de (id.22230899), com fulcro nos 

artigos 998 e 999, ambos do Código de Processo Civil. Certifique-se o 

trânsito em julgado da r. sentença de (id.21140273) e, após pagas as 

custas, se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 

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

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002656-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO BENEDITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO OAB - MT18711/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS DA CRUZ (REU)

Outros Interessados:

CONFINANTE NILZA TEREZINHA FIEL PAVONI (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CONFINANTE SILVIO DOS SANTOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CONFINANTE NILDO ANTONIO PAVONI (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CONFINANTE GIZETI OLIVEIRA AHMAD (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002656-62.2016 Ação: Usucapião Autora: Maria da Conceição Benedito. 

Réu: José Carlos da Cruz. Vistos, etc... MARIA DA CONCEIÇÃO 

BENEDITO, via seu bastante procurador, ingressou com ação de 

“Usucapião” em desfavor de JOSÉ CARLOS DA CRUZ, devidamente 

qualificado, aportando aos autos a manifestação de (id.31087598) 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Não há preliminares. Para o desate da 

questão, entendo que a prova oral é imprescindível, assim, designo o dia 

25 de agosto de 2020 às 14:00 horas. Fixo o prazo comum de (15) quinze 

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

do artigo 357 do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002398-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO XAVIER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSARIA GOMES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JAIRO VICENTE (TESTEMUNHA)

REGINALDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS ROBERTO MOREIRA CORREIA (TESTEMUNHA)

GESIELE MIRANDA SALDANHA (TESTEMUNHA)

JOAO CARLOS DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002398-52.2016 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autor: 

Antônio Xavier da Silva. Ré: Rosaria Gomes Silva. Vistos, etc... ANTÔNIO 

XAVIER DA SILVA, via seu bastante procurador, nos autos da ‘Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais’, que moveu em desfavor de 

ROSARIA GOMES SILVA, ingressou com o pedido de (id.29775994, 

id.29775996), pugnando pela liquidação da sentença da parte ilíquida, bem 

como, requereu o cumprimento da parte líquida, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Compulsando detidamente os autos, verifica-se 

que na r. sentença de (id.11506741), em sua parte dispositiva, fora 

especificado que “No que se refere a condenação da ré em danos 

materiais, muito embora haja farta prova de que os mesmos ocorreram, 

seja ela através da prova material e oral, entendo não ser possível atender 

a súplica do autor, como proposta, devendo o quantum ser apurado 

através de liquidação de sentença, na forma do inciso I, do artigo 509 do 
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Código de Processo Civil”, ora por arbitramento. Com efeito, a presente 

liquidação tem por objetivo determinar os limites enunciados na sentença 

liquidanda, prendendo-se, no caso em comento, ao valor dos prejuízos 

advindos da ocupação do imóvel, portanto, sua depreciação e, o quantum 

devido a título de destruição do patrimônio do autor e do lucro que seria 

auferido. É nesse contexto que cabe, ao julgador, buscar critérios 

razoáveis para alcançar uma indenização justa, a partir da prova 

produzida. Ante o exposto, hei por bem em nomear arbitrador, para 

apuração dos valores devidos a título de danos materiais, o Senhor Oficial 

de Justiça, que deverá diligenciar no comércio específico, a fim de apurar 

o valor de (1) uma caixa d’água de (1000) mil litros e (1) uma mangueira de 

irrigação, (2.000) dois mil pés de alface, (250) duzentos e cinquenta pés 

de couve, com potencial de produção para (5) cinco meses, com colheita 

(2) duas vezes por semana, (150) cento e cinquenta maços de cebolinha, 

(100) cem pés de almeirão, (100) cem maços de coentro, (250Kg) 

duzentos e cinquenta quilogramas de esterco (cama de frango) e (1) uma 

muda de couve flor, elaborando ao final auto de constatação 

pormenorizado. Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação 

em (10) dez dias, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002398-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO XAVIER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSARIA GOMES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JAIRO VICENTE (TESTEMUNHA)

REGINALDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS ROBERTO MOREIRA CORREIA (TESTEMUNHA)

GESIELE MIRANDA SALDANHA (TESTEMUNHA)

JOAO CARLOS DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002398-52.2016 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autor: 

Antônio Xavier da Silva. Ré: Rosaria Gomes Silva. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (id.10251455), hei por bem em 

redesignar o dia 24 de janeiro de 2018 às 14:00 horas para Audiência de 

Instrução e Julgamento. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 26 de outubro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005443-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005443-30.2017 Ação: Execução por Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato 

Grosso – Sicredi Sul MT. Executados: José Carlos Castelhano Vieira. 

Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de (id.30453822) e da 

certidão de (id.30959929), hei por bem em deferir o levantamento dos 

valores penhorados no (id.20880388), com suas devidas correções, em 

favor da parte exequente, expedindo-se o competente alvará judicial. 

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente, para que no 

prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009461-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOPOSTO BANDEIRANTES JUNDIAI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GREVE OAB - SP211900 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALVAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009461-94.2017 Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor 

Solvente Exequente: Rodoposto Bandeirantes Jundiaí Ltda. Executado: 

Galvão Transportes Rodoviários Ltda. Vistos, etc... Analisando os termos 

do petitório de (id.27395972), não verifico motivos plausíveis para seu 

acolhimento, haja vista que mencionada diligência cabe à parte 

interessada e não ao Juízo, assim, indefiro. Por fim, intime-se a parte 

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

dias, requeira o que de direito. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente 

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

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

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

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

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

certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de abril de 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006437-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA DOS SANTOS (EXECUTADO)

EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006437-87.2019 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco do Brasil S/A. Executados: Edvaldo Rodrigues dos Santos e Outro. 

Vistos, etc Considerando o petitório de (ID 25944430), e atento ao fato de 

que não há convênio estabelecido entre o Tribunal de Justiça deste Estado 

com a instituição requerida pela parte exequente, hei por bem indeferir o 

pleito autoral. Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco 

dias, requeira o que de direito. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 16 de abril 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005332-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

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

Comercial Vila Operaria de Combustíveis Ltda. Réu: Energisa Mato Grosso 
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– Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. COMERCIAL VILA OPERÁRIA 

DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara 

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

desfavor ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

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

urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora em sua 

exordial que é consumidor de energia elétrica da Unidade Consumidora 

nº6/186905-6; que, a ré imputa-lhe débitos nos valores de R$1.238,40 (um 

mil e duzentos e trinte e oito reais e quarenta centavos) e R$1.293,35 (um 

mil e duzentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), ambas 

com vencimento para o dia 30/03/2020; que, os referidos valores 

correspondem à recuperação de consumo, conforme documentos de (ID 

30712626). Ademais, comprovara nos autos que se encontra adimplente 

com as faturas regulares referentes ao período de outubro/2019 a 

março/2020. Por derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela 

provisória de urgência que a parte ré abstenha-se de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/186905-6, 

sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), bem 

como, abstenha-se de incluir o nome e CPF da parte autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, nos termos do item ‘a’ e ‘b’ (ID 30712621, pág.12). D E 

C I D O: O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que 

são requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando 

houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme 

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

carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do julgador do fato 

que se propõem. Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que 

existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em 

relação à autora. Assim, analisando detidamente os autos, vislumbra-se 

que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela antecipada, 

senão vejamos: A requerida, ao constatar a falha nos medidores de 

energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura 

com os valores que ela entende serem devidos, compelindo seu cliente ao 

seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento de energia. 

Sabe-se que as concessionárias de serviço público, não podem se valer 

do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores 

ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o 

consumo real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO 

PRETÉRITO. AUSENCIA DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E 

AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no 

julgamento do Resp. 772.489/RS, bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, 

assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa, a título de 

recuperação de consumo de meses, em face da essencialidade do 

serviço, posto bem indispensável à vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 04.05.06). E ainda: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 

DÉBITO PRETÉRITO. O corte no fornecimento de energia elétrica como 

meio de obrigar o usuário ao pagamento de débitos pretéritos extrapola os 

limites da legalidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70080288061, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 03/04/2019).” 

(TJ-RS - AI: 70080288061 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, 

Data de Julgamento: 03/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. É lícita, após aviso 

prévio, a interrupção no fornecimento de energia elétrica em razão do 

inadimplemento do usuário. Art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95. O corte 

amparado em dívida pretérita, contudo, revela-se abusivo e ilegítimo, pois 

constrange o consumidor ao pagamento, sem atender aos interesses da 

coletividade, em manifesta afronta ao disposto no art. 42 do CDC. Hipótese 

dos autos em que se encontram presentes os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, 

notadamente porque comprovada a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, uma vez que o débito exigido pela concessionária, a título de 

recuperação de consumo de energia elétrica, refere-se a períodos não 

atuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70077355444 

RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 26/06/2018, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/07/2018) (grifei) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de 

elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de consumo 

entendido pela requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não 

deve prevalecer. Denota-se que o corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês. O fumus 

boni juris reside, dessa forma, na cobrança perpetrada a título 

recuperação de consumo conforme alegado pela parte autora, enquanto 

que o periculum in mora está fundado no dano (eventual suspensão do 

serviço prestado pela ré). Assim, defiro parcialmente a tutela provisória de 

urgência suplicada na inicial para determinar que a empresa ré 

abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade 

Consumidora nº nº6/186905-6, bem como, de incluir o nome e CPF da 

parte autora nos órgãos de restrição ao crédito e cartórios de protesto, 

em razão dos débitos discutidos nos autos (ID 30712626), sob pena de 

aplicação de astreintes no importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia 

de descumprimento, limitando-se à importância de R$3.000,00 (três mil 

reais), até ulteriores deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o 

pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘e’ de (ID 30712621, 

pág.13), 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 art. 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 02 

de setembro de 2020, às 11h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se 

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

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 17 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005559-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SCHWEGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005559-31.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Réu: Rafael Schweger. Vistos, etc. BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de RAFAEL SCHWEGER, com qualificação nos autos, sobreveio 

o pedido de busca e apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Considerando-se a documentação juntada que comprova a mora 

do devedor, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca 

e apreensão, depositando-se o bem com o autor. Nos termos do § 1º do 
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artigo 3º do Decreto-lei n. º 911/69, com a redação dada pela Lei n. º 

10.931 de 02 de agosto de 2004, “cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”. No prazo acima 

mencionado, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (§2º, com 

redação dada pela Lei n. º 10.931/04 e de acordo teor do AgRg no REsp 

nº 1446961 STJ). Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% 

sobre tais valores. De outro norte, fica terminantemente proibido o 

deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo acima 

consignado. O descumprimento desta determinação ensejará a 

instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem 

prejuízo da fixação de astreintes até a efetiva restituição do bem a quem 

de direito. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de (15) quinze dias, da execução da liminar (§3º, 

com a redação dada pela Lei 10.931/04). Faça consignar que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do §2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (§ 4º com redação dada pela Lei n. º 10.931/04). 

Cientifiquem-se os avalistas. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 17 de abril 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003939-23.2016.8.11.0003

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:

ALVARO OLEGARIO FILHO (EXECUTADO)

DEJANIRA DOMICIANO DE SOUZA OLEGARIO (EXECUTADO)

OLEGARIO FILHO & SOUZA OLEGARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003939-23.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco do Brasil S/A. Executados: Olegário Filho e Souza Olegário Ltda – 

ME e Outros. Vistos, etc. DEJANIRA DOMICIANO DE SOUZA OLEGARIO e 

ALVARO OLEGARIO FILHO, via seu bastante procurador, nos autos de 

‘Cumprimento de Sentença que lhe move BANCO DO BRASIL S/A, 

ingressara com o pedido e documento de (ID 21248090; ID 21248501; ID 

21248494), requerendo o desbloqueio dos valores penhorados na Conta 

nº00110870-0, Agência nº0614, Operação nº013, por ser proveniente de 

conta poupança, a qual alega ser impenhorável. Instado a se manifestar, a 

exequente manifestou-se às (ID 29606130), requerendo a manutenção do 

bloqueio no importe de 30% (trinta por cento) do valor penhorado, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: A pretensão levada a efeito 

pelo executado é pertinente e deve, à evidência dos elementos carreados 

ao ventre dos autos, ser atendida, senão vejamos: Diante da decisão de 

(ID 20879801), foi deferido o petitório de (ID 10482553), para a realização 

de penhora on line de ativos financeiros em contas bancárias em nome do 

executado, o que oportunamente se concretizou em 13 de junho de 2019, 

conforme documento de (ID 20879804), sobrevindo o pedido da executada 

para a liberação do bloqueio dos recursos provenientes da conta 

poupança. Pois bem, é assente que os valores constantes de contas 

poupança são impenhoráveis (art.833, inciso X do CPC). Não é por outro 

motivo que estes valores não podem garantir o juízo. E neste sentido, é a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO ON LINE - 

CONTA POUPANÇA - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - 

IMPENHORABILIDADE. 1. São absolutamente impenhoráveis os valores 

inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta 

poupança, nos termos do que estabelece o art. 833, X do Código de 

Processo Civil.”(TJ-MG - AI: 10111130019701001 MG, Relator: Estevão 

Lucchesi, Data de Julgamento: 30/01/2020, Data de Publicação: 

31/01/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. BLOQUEIO DE VALORES EM RESERVA DE POUPANÇA. 

IMPENHORABILIDADE. Nos termos da jurisprudência recente do Superior 

Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do art. 833, X, do NCPC, 

devem ser albergadas pela impenhorabilidade não só as quantias 

depositadas em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, 

fundo de investimento ou, até mesmo, em reserva de poupança destinada 

à previdência privada do devedor, observando o limite de 40 (quarenta) 

salários mínimos. Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-RS - AI: 

70078573805 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de 

Julgamento: 18/09/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2018) Assim, diante do exposto 

e dos princípios de direito atinentes à espécie, hei por bem deferir o pedido 

de impenhorabilidade, devendo ser liberado em favor da executada 

Dejanira Domiciano de Souza a quantia de R$2.051,41 (dois mil e cinquenta 

e um reais e quarenta e um centavos), mediante as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001172-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DOURADO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001172-70.2020 Ação: Declaratória de Anulação de Débito Autora: 

Tania Dourado de Barros. Réus: Banco Bradesco e Outro. Vistos, etc. 

TANIA DOURADO DE BARROS, com qualificação nos autos, ingressara 

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

desfavor de BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A, pessoas jurídicas de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de 

urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que não 

possui relação contratual com os réus; que soubera estar seu nome e CPF 

inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de um suposto 

débito no valor de R$4.563,40 (quatro mil e quinhentos e sessenta e três 

reais e quarenta centavos), referente ao contrato nº006188071000001CT, 

conforme documento de (ID 28452605). Por derradeiro, requer em sede de 

tutela provisória de urgência que os réus retirem o nome e CPF da parte 

autora dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito discutido 

nos autos, sob pena de multa diária, nos termos do item ‘01’ de (ID 

28452325, pág.11). D E C I D O: Considerando o documento de (ID 

29121627), defiro os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC), bem 

como, defiro o pleito de (ID 29121626). O artigo 294 do Código de 

Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em 

urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito 

necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, 

bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que 

verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das 

afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais 

elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a tutela 

jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, 

quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo 

provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - 

DEFERIMENTO - PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. - 

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, há que se conceder a tutela de 

urgência para retirada do nome da parte dos órgãos de proteção ao 

crédito.” (TJ-MG - AI: 10000180868721001 MG, Relator: Domingos Coelho, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - NEGATIVA SOBRE A DÍVIDA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - 

ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS - PRESENÇA 

- RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil de 2015, a tutela de urgência será concedida quando estiverem 
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evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. - Preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, esta deve ser deferida.” 

(TJ-MG - AI: 10000170092373001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

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

Publicação: 24/08/2017) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que 

existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento 

do pedido, prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever o nome 

da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se constatado durante 

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

deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a 

exclusão do nome e CPF da parte autora dos órgãos de proteção ao 

crédito, em razão do suposto débito no importe de R$4.563,40 (quatro mil, 

quinhentos e sessenta e três reais e quarenta centavos), referente ao 

contrato nº006188071000001CT, conforme documento de (ID 28452605), 

até ulteriores deliberações deste juízo. Ademais, deixo de aplicar multa por 

descumprimento e, via de consequência, determino que seja expedido 

ofício ao SPC/SERASA para que procedam a suspensão dos efeitos da 

negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘03’ de (ID 

28452325, pág.12), 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 09 de setembro de 2020, às 08h30min, 

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, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001658-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001658-55.2020 Ação: Declaratória de Negativação Indevida c/c 

Indenização por Danos Morais Autor: Adriel Rodrigues da Silva. Réu: 

Editora e Distribuidora Educacional S/A. Vistos, etc. ADRIEL RODRIGUES 

DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação Declaratória de Negativação Indevida c/c Indenização por 

Danos Morais” em desfavor de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de 

urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que não 

possui relação contratual com a ré; que soubera estar seu nome e CPF 

inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de três ocorrências 

de débitos, todos no valor de R$279,65 (duzentos e setenta e nove reais e 

sessenta e cinco centavos), referentes aos contratos de nº 0166277476, 

0165064761, e 0164373299, conforme documento de (ID 28853057). Por 

derradeiro, requer em sede de tutela provisória de urgência a exclusão do 

nome e CPF da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo 

de (5) cinco dias, bem como, seja determinado que a ré se abstenha de 

proceder com qualquer tipo de cobrança, sob pena de multa diária no 

importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos dos itens ‘B’ e ‘C’ de (ID 

28853050, pág.24). D E C I D O: Inicialmente, acolho a emenda a inicial de 

(ID 29730284). Considerando o documento de (ID 28853054), hei por bem 

em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 294 do 

Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode 

fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, 

sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança 

da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. 

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a 

verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e 

os demais elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a 

tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em 

julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, 

satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA 

- LIMINAR - DEFERIMENTO - PRESENÇA DE REQUISITOS 

AUTORIZADORES. - Presentes os requisitos da probabilidade do direito e 

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

conceder a tutela de urgência para retirada do nome da parte dos órgãos 

de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 10000180868721001 MG, Relator: 

Domingos Coelho, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 

15/03/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA SOBRE A DÍVIDA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS 

- PRESENÇA - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil de 2015, a tutela de urgência será concedida quando 

estiverem evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. - Preenchidos os requisitos 

necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, esta 

deve ser deferida.” (TJ-MG - AI: 10000170092373001 MG, Relator: Cabral 

da Silva, Data de Julgamento: 20/08/0017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017) Assim, resta demonstrado, no 

caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, 

o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá 

inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se 

constatado durante a instrução processual que o débito é devido. Assim, 

hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela de urgência para 

determinar a exclusão do nome e CPF da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, em razão dos supostos débitos referentes aos 

contratos nº 0166277476, 0165064761, e 0164373299, no valor de 

R$279,65 (duzentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), 

até ulteriores deliberações deste juízo. Ademais, deixo de aplicar multa por 

descumprimento e, via de consequência, determino que seja expedido 

ofício ao SPC/SERASA para que procedam a suspensão dos efeitos da 

negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘C’ de (ID 

28853050, pág.26), 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 09 de setembro de 2020, às 09h00min, 

no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, 
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§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, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013771-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDES DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STAEL MARIA DA SILVA OAB - MT0009282S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013771-12.2018 Ação: Busca e Apreensão Autora: Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S.A. Réu: João Fernandes dos Reis. Vistos, 

etc... JOÃO FERNANDES DOS REIS, via sua bastante procuradora, nos 

autos da ação de “Busca e Apreensão que lhe moveu AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., devidamente qualificada, 

ingressou com o petitório de (id.21115304, id.21115305, id.21115306), 

pugnando para que “a autora restitua o bem ao réu, pois quitada a 

obrigação, bem requerer a fixação da multa diária a título de astreintes, 

pelo descumprimento da ordem, conforme já deferida no (id. 17376100), 

em favor do réu, até a efetiva restituição do bem, por ser a medida que se 

impõem, sem prejuízo de outras medidas cabíveis”, vindo-me conclusos. D 

E C I D O: Pois bem, analisando a questão trazida à liça, denota-se que o 

feito fora julgado extinto, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘a’ do 

Código de Processo Civil, determinado à parte autora a restituição do 

veículo descrito e caracterizado à pessoa do réu, no prazo de (10) dez 

dias, sob as penas da lei, entretanto, conforme informa o requerido, a 

ordem não fora cumprida até a presente data, deste modo, considerando o 

pleito e documentos de (d.21115304, id.21115305, id.21115306), hei por 

bem em deferir parcialmente o pedido, intimando-se pessoalmente a parte 

autora, bem como, seu procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, 

restitua ao réu o veículo objeto da lide, sob pena de aplicação de multa 

diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de 

R$10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o disposto no artigo 537 

do Código de Processo Civil. Em caso de impossibilidade de sua 

devolução, deverá a autora, no prazo de (5) cinco dias, depositar nos 

autos a quantia equivalente ao valor do veículo em conformidade com a 

tabela oficial “FIPE”, vigente à época da realização da busca e apreensão, 

devidamente corrigida pelo INPC até a data do efetivo depósito junto à 

Conta Única deste Egrégio Tribunal de Justiça. Neste sentido a 

jurisprudência assente que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. 

DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO. NOTÍCIA DO 

CREDOR SOBRE A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. HIPÓTESE DE 

CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PERDAS E DANOS, COM 

FULCRO NOS ARTS. 497, 499 e 537 do NCPC, DEVENDO O CREDOR 

FIDUCIÁRIO DEPOSITAR JUDICIALMENTE O VALOR DO VEÍCULO 

CONFORME A COTAÇÃO DA TABELA FIPE À ÉPOCA DA APREENSÃO DO 

BEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70073473324, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 27/07/2017). 

Cumpridas as ordens retromencionadas, dê-se vista ao réu, via sua 

bastante procuradora, para manifestação em (5) cinco dias. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 17 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005573-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS FLORES AMORIM FILHO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1005573-83.2018 Ação: Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança 

de Aluguéis Autora: Braswey S/A Indústria e Comércio. Réu: Rubens 

Flores Amorim Filho. Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de (ID 

30551648), hei por bem em deferir o pedido. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003877-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003877-41.2020 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Rodoeste Implementos de Transporte Ltda. Executado: Ferreira Comércio 

de Ferragens e Ferramentas Eireli. Vistos, etc. RODOESTE IMPLEMENTOS 

DE TRANSPORTE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em 

desfavor de FERREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de citação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Cite-se o executado, 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 intimado o executado: ao advogado 

do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, 

da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se 

também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereça embargos no 

prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do 

mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016246-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROCHA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016246-04.2019 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Marcenal Madeiras e Compensados Ltda. Executado: Paulo Rocha Duarte. 

Vistos, etc. MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA, pessoa 

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

Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de PAULO ROCHA DUARTE, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, acolho a emenda a inicial de (ID 

28925824 a ID 28925833). Cite-se o executado, 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 intimado o executado: ao advogado do executado e/ou 

pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, da Lei nº 

13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) Cientifique-se o 

executado para que, querendo, ofereça embargos no prazo de (15) 

quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do mandado de 

citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004796-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA GARCIA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004796-30.2020 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Cerrado Matogrossense – 

Sicoob Cerrado MT. Executada: Maria Helena Garcias de Sousa. Vistos, 

etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CERRADO 

MATOGROSSENSE – SICOOB CERRADO MT, pessoa jurídica de direito 

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

Título Extrajudicial” em desfavor de MARIA HELENA HARCIAS DE SOUSA, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Cite-se o executado, 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 intimado o executado: ao advogado do executado e/ou 

pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, da Lei nº 

13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o 

cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) Cientifique-se o 

executado para que, querendo, ofereça embargos no prazo de (15) 

quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do mandado de 

citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015752-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DA SILVA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1015752-42.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Nilza da 

Silva Nunes Réu: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S/A 

Vistos, etc... NILZA DA SILVA NUNES, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressaram neste juízo com a presente "Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório" em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, já qualificado, aduzindo: "Que, 

no dia 09 de junho de 2018, Aparecido Jesus de Souza Lima, foi vítima de 

acidente de trânsito e, em razão dos ferimentos experimentados veio a 

óbito, por isso, faz jus ao recebimento do seguro, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação da ré nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), pleiteando a ação sob o manto da 

Assistência Judiciária”. Devidamente citado, apresentou contestação, 

onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, 

pugnando pela improcedência da ação, com a condenação da autora nos 

ônus da sucumbência. Junta documentos. Sobre a contestação, 

manifestara-se a autora, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos 

autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, 

passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Nilza da Silva Nunes aforara a presente 

ação em desfavor da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, porque, segundo a inicial, no dia 09 de junho de 2018, o 

senhor Aparecido Jesus de Souza Lima foi vítima de acidente de trânsito 

e, em razão das lesões experimentadas, veio falecer, por isso, busca a 

indenização. A preliminar – ausência de requerimento administrativo - 

esposada pela empresa ré não tem como vingar, senão vejamos: Pugna 

no sentido de que a ação seja extinta por falta de interesse de agir em 

razão de pagamento da cobertura em sede administrativa, não pode 

prevalecer, pois, como é cediço, após o advento da Constituição da 

República de 1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da 

apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da 

Carta Magna, o esgotamento da via administrativa não é mais condição 

para ajuizamento de ação. Ademais, o pleno acesso ao Judiciário é um 

direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, assim, não 

cabível impor a alguém a obrigação de propor processo administrativo, 

pois a lei não exige tal desiderato. Neste sentido, o trato jurisprudencial: 

"Estabelece o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal o princípio do 

amplo acesso ao Judiciário. Dele decorre a inconstitucionalidade da 

exigência de exaurimento da via administratriva antes do ingresso na via 

judicial" (Remessa Oficial nº 900414316-5/RS, TRF da 4ª Região, Rel. Ellen 

Gracie Northfleet, j.05.04.95 - Juris Plenum). "EMENTA: COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

DESNECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - LEI Nº 6.194/74 

- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - ÔNUS DO SEGURADO - 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SALÁRIO MÍNIMO - 

PARÂMETRO PARA CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA. Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. O interesse processual decorre 

da necessidade de intervenção do Judiciário para a solução do conflito ou 

satisfação da pretensão deduzida na inicial. A Lei nº 6.194/74 está em 

pleno vigor, aplicando o salário mínimo como parâmetro para se 

estabelecer o quantum indenizatório. As normas do CNSP, ou qualquer 

outro órgão governamental, não têm força para revogar um dispositivo de 

lei. Nos termos do § 2º, do artigo 1º, da Lei 6.899/81 a verba condenatória 

deve ser corrigida a partir da propositura da demanda. Ausente é a 
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litigância de má-fé, se não configurados os requisitos do artigo 17, do 

CPC. (Ap. Cível nº 1.0701.06.152082-4/001, 13ª Câmara Cível do TJMG, 

Rel. Des. Eulina do Carmo Almeida, d.j. 17/05/2007). A preliminar esposada 

pela empresa ré – ilegitimidade ativa – fulcrada na assertiva de que 

“ausência de documentos exigidos pela lei – inexistência de comprovação 

acerca de existência de outros beneficiários”, não tem como prevalecer, 

uma vez que o documento de (fl.106) – sentença – demonstra de forma 

clara que foi reconhecida a união estável. Por tais motivos, rejeito-as. 

Sobre a matéria de fundo, agarra-se o réu, no argumento de que a parte 

autora não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus 

previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não 

trouxe aos autos provas que pudesse alicerçar o pedido, o que não pode 

prevalecer. Assim, analisando as razões de fato e de direito deduzidas 

pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva 

trazida na contestação, entendo que houve provas suficientes a 

demonstrar que os autores fazem jus ao recebimento do seguro DPVAT., 

senão vejamos: Dispõe o artigo 7º da Lei nº 6.194/74, com a redação dada 

pela Lei nº 8.441/92, que: "a indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazo dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei". 

Destarte, se o veículo ou sua seguradora não forem identificados, ou não 

tiver sido feito o seguro, ou este estiver vencido na data do fato, a vítima 

continuará a ter direito à indenização, acionando qualquer uma das 

sociedades seguradoras que obrigatoriamente participam do consórcio. 

Resulta que o sistema de seguro obrigatório busca estabelecer o princípio 

da universalidade da cobertura a todas as vítimas, independentemente da 

situação do causador do dano, aliás, esse cuidado eminentemente social 

decorre do simples fato de que ao se colocar um veículo em circulação já 

se tem "uma perspectiva de riscos provocadores de acidente. E diante da 

inevitabilidade de certos acontecimentos, a realidade obrigou a se 

procurar uma solução. Daí que o risco acompanha a circulação dos 

carros" (Arnaldo Rizzardo, A reparação nos acidentes de trânsito, ed. RT 

p. 153). Sabe-se que o seguro obrigatório (DPVAT) cobre danos 

pessoais, compreendendo as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica e suplementares, de 

acordo com a Lei nº 6.194/74, tratando-se o pagamento de seguro 

obrigatório de danos pessoais de obrigação imperiosa imposta ao 

consórcio de seguradoras, conforme desponta do art. 7º da Lei nº 

6.194/74, alterado que foi pela Lei nº 8.441/92. Impõe-se a obrigação de 

seu pagamento à seguradora acionada, à qual é assegurado o direito de 

regresso contra o proprietário do veículo causador do acidente, vez que o 

risco é componente natural do contrato de seguro, quanto mais o 

obrigatório, firmado com uma coletividade de seguradoras, participantes 

do sistema DPVAT, que recebem, embutidos no prêmio, valores 

destinados a tais reparações, com o que há correspondência de 

prestações, segundo o risco potencialmente assumido. Sobre a matéria, 

eis a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO -DPVAT - ACIDENTE PROVOCADO POR ÔNIBUS - 

COBRANÇA DE QUALQUER SEGURADORA - CONSÓRCIO DE SEGUROS - 

PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 6.194/74 - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SALÁRIO 

MÍNIMO - BASE DE CÁLCULO - FATOR DE CORREÇÃO NÃO 

CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. - A norma 

prevista na Resolução 06/86 do CNSP não pode limitar ou revogar o 

comando legal insculpido na Lei nº 6194/74, com a redação alterada pela 

Lei nº 8441/92, haja vista que a ele não se sobrepõe. Assim, a exclusão 

dos veículos de transporte coletivo do consórcio de seguro não 

prevalece, mormente considerando o caráter assistencial de que se 

reveste o seguro DPVAT. - Terminado o tratamento definitivo, 

concluindo-se pela existência de invalidez permanente parcial, o segurado 

faz jus ao pagamento da indenização securitária equivalente ao percentual 

da redução de sua capacidade laborativa, que incidirá sobre o valor 

máximo legalmente fixado, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos, 

conforme previsto na alínea b do art. 3º da Lei 6.194/74.- A Lei n. 6205/75 

não revogou o critério de fixação de indenização em salários mínimos, 

estabelecido pela Lei 6194/74, pois o salário mínimo não constitui fator de 

correção monetária, servindo apenas como base de cálculo do quantum a 

ser indenizado. - Cuidando-se de dívida de valor, oriunda de 

descumprimento contratual, a correção monetária deve incidir a partir da 

data do sinistro, e não, do ajuizamento da ação, pois, sendo assim, não 

atingirá sua finalidade, que é justamente a recomposição total do valor 

devido. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0394.06.054870-5/001 - 

COMARCA DE MANHUAÇU - APELANTE(S): BRADESCO SEGUROS S/A - 

APELADO(A)(S): SEBASTIÃO CASTRO DA SILVA - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. TARCISIO MARTINS COSTA). No caso posto à liça, dúvida alguma 

persiste que Aparecido Jesus de Souza Lima veio a falecer em razão dos 

ferimentos experimentados em face do acidente de trânsito, fato que é 

incontroverso nos autos (fl.18 - ID 26835290), fazendo jus ao recebimento 

de indenização referente ao seguro obrigatório. Impende destacar que, 

após o advento da Lei n° 11.482 de 31 de março de 2007, a qual alterou a 

Lei nº. 6.194/74, as indenizações por morte, referentes ao seguro 

obrigatório DPVAT, deixaram de corresponder a 40 (quarenta) salários 

mínimos, sendo fixadas em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), in 

verbis: "Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 

art. 2o compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: I - R$13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no 

caso de morte; II – até 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de 

invalidez permanente; Entretanto, da análise detida dos documentos 

colacionados, constata-se que o acidente ocorreu no dia 09 de junho de 

2018, conforme Boletim de Ocorrência acostado aos autos e certidão de 

óbito, portanto, sob a égide da Lei n° 11.482/07 que, como dito 

anteriormente, prevê o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), a título de indenização, em caso de morte. Sobre o assunto, eis a 

jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA - RITO SUMÁRIO - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - PEDIDO ADMINISTRATIVO- DESNECESSIDADE- 

LEGITIMIDADE ATIVA- VALOR INDENIZATÓRIO EM CASO DE MORTE POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - LIMITAÇÃO-MP 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 

11482/2007- SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 5º, XXXV, da 

CR-88, que assegura o acesso incondicionado ao Poder Judiciário, 

desnecessário se mostra o esgotamento da via administrativa para 

cobrança judicial da indenização do segurO DPVAT. O valor da 

indenização do seguro obrigatório, com a edição da MP 340/2006 

convertida na Lei 11482/2007, fica limitado à R$13.500,00, nos termos do 

seu artigo 8º". (TJMG, Apelação Cível N° 1.0512.07.044099-9/001, 11ªCC, 

Rel. Selma Marques, j. 27/08/2008). De forma que, o valor a ser pago a 

título de indenização não deve ser o fixado em salários mínimos, conforme 

determina o artigo 3º da Lei nº 6.194/74, mas em conformidade a Lei n° 

11.481/2007. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, 

JULGO PROCEDENTE, a presente "Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório" proposta por NILZA DA SILVA NUNES, com qualificação nos 

autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos autos, condenando-a no 

pagamento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária –INPC -, àqueles a 

partir da citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgada e feitas 

as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 17 de abril de 

2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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Processo Número: 1004957-74.2019.8.11.0003
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004957-74/2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autora: Aline Julianne Lopes da Silva 

Santos. Ré: IUNI UNIC Educacional Ltda. Vistos, etc. ALINE JULIANNE 

LOPES DA SILVA SANTOS, com qualificação nos autos, via seu bastante 
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procurador, ingressou com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de IUNI UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, com qualificado nos autos, aduzindo: “Que, é 

pessoa idônea e sempre honrara com todos os seus compromissos em 

dia ; que, jamais tivera seu nome negativado por falta de pagamento de 

qualquer dívida; que, no dia 18/02/2019, a autora pleiteava um aumento de 

limite de cartão de crédito e tivera sua proposta negada pela instituição 

financeira, sendo informada pela gerente de sua conta que seu nome 

estava negativado; que, a autora, então, solicitara uma consulta em seu 

CPF e constatara que se tratavam de 09 (nove) apontamentos em seu 

nome; que, os apontamentos deram-se a partir de 10/08/2015 até 

10/06/2016, totalizando um montante de R$7.192,00 (sete mil, cento e 

noventa e dois reais); que, tais apontamentos foram realizados pela ré, 

mais precisamente por sua filial na cidade de Primavera do Leste-MT; que, 

autora jamais residira na cidade de Primavera do Leste-MT; que, jamais 

cursara qualquer curso naquela instituição, ou seja, nunca manteve 

relação contratual com a empresa ré; que, a autora tentara contato com a 

ré para resolver o problema administrativamente, porém, sem sucesso; 

que, sendo assim, não restara outra alternativa a não ser se socorrer ao 

Poder Judiciário, restando claro que os danos suportados pela autora 

devem ser indenizados, pois é consequência de um ato ilícito praticado 

pela ré e tal ato vem causando vários transtornos, pois, atualmente uma 

restrição em órgãos de proteção ao crédito causa empecilhos na vida de 

qualquer pessoa; que, sofrera constrangimento por culpa exclusiva da ré, 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação da mesma nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de 

R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária”. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela fora 

deferido parcialmente, conjuntamente com o deferimento da assistência 

judiciária às (fls.25/27 – correspondência ID 20088261), não sobrevindo 

nenhum recurso. A audiência de conciliação resultara inexitosa, conforme 

documento de (fls.158/160 – correspondência ID 22321477 a ID 

22321480). Devidamente citada, contestara o pedido (fls.39/157 – 

correspondência ID 22290569 a ID 22290580), onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo: “Que, as afirmativas da 

parte autora não devem prevalecer; que, a inicial traz ao bojo dos autos 

vários aspectos impertinentes à controvérsia e outros distorcidos, cuja 

presença esconde no seu âmago propósitos extraprocessuais que 

objetivam confundir o conhecimento do julgador; que, há, sem dúvida 

alguma, uma pretensão alienada da finalidade desse meio técnico-jurídico 

que se depreende da narração dos fatos e da colocação do debate; que, 

a parte autora pretende distorcer a realidade fática, colocando-se como 

vítima de uma situação econômico-financeira que só a ela própria pode ser 

atribuída, imputando a instituição ré atitudes inverídicas; que, inexiste 

conduta ilícita praticada pela ré, assim, pugna pela improcedência da ação, 

com a condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos”. Sobre a contestação, manifestara-se a autora (fls.163/180 

– correspondência ID 23193577 a ID 23196197). Foi determinada a 

intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação probatória 

(fls.181/182 – correspondência ID 26215904), oportunidade onde a parte 

ré pugnara pelo julgamento antecipado da lide (fl.184 – correspondência ID 

26342161); a parte autora deixara transcorrer in albis o prazo, nos termos 

da certidão de (fl.185 – correspondência ID 28040111) vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Preambularmente, indefiro 

o pleito da ré constante do item ‘3 – DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO’ 

de (fls.39/40 – correspondência ID 22290569, fls.01/02), uma vez que a ré 

trouxera dados insuficientes para a alteração do polo passivo da 

demanda. 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 pela autora é a declaração de inexistência de débito, bem como, o 

pagamento de indenização por suposta conduta ilícita da ré em efetuar 

cobrança e, consequente negativação, que a parte autora não reconhece 

como devida a referida importância. A autora alega que não contratara a 

ré para prestação de serviços educacionais na modalidade ensino 

superior, considerando ilícita a cobrança e negativação de seu nome e 

CPF efetuada pela ré, em decorrência dos contratos nº123251835, no 

importe de R$768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), vencimento dia 

10 de agosto de 2015, nº123470787, no importe de R$768,00 (setecentos 

e sessenta e oito reais), vencimento dia 10 de setembro de 2015, 

nº123663614, no importe de R$808,00 (oitocentos e oito reais), 

vencimento dia 13 de outubro de 2015, nº123740712, no importe de 

R$808,00 (oitocentos e oito reais), vencimento dia 10 de novembro de 

2015, nº123861595, no importe de R$808,00 (oitocentos e oito reais), 

vencimento dia 11 de dezembro de 2015, nº124126689, no importe de 

R$808,00 (oitocentos e oito reais), vencimento dia 10 de fevereiro de 

2016, nº132571029, no importe de R$808,00 (oitocentos e oito reais), 

vencimento dia 10 de março de 2016, nº141174612, no importe de 

R$808,00 (oitocentos e oito reais), vencimento dia 11 de abril de 2016, 

nº143494791, no importe de R$808,00 (oitocentos e oito reais), 

vencimento dia 10 de junho de 2016, asseverando a referida importância 

em verdade se trata de cobrança indevida (fl.23 – correspondência ID 

19954828, fl.02), como consequência final, gerara a impossibilidade de 

compra produto desejado (aumento do limite do cartão de crédito – 

segundo parágrafo do item ‘II – DOS FATOS’ de fl.05 – correspondência ID 

19954812, fl.02). Analisando as razões de fato e de direito deduzidas 

pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, pois, em que pese à versão defensiva 

trazida na contestação, entendo que há provas suficientes a demonstrar 

que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado 

à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, 

naquele momento exigia. Há que se ressaltar que a empresa ré, ao ofertar 

sua peça defensiva, tenta de todas as formas desacreditar a tese 

levantada pela autora, afirmando que “parte autora pretende distorcer a 

realidade fática, colocando-se como vítima de uma situação 

econômico-financeira que só a ela própria pode ser atribuída, imputando a 

Instituição Ré atitudes inverídicas”, sendo o valor apontado no rol de 

inadimplentes atinente ao exercício regular dos direitos do credor. Ora, 

pela análise do conjunto probatório existente nos autos, é possível 

verificar que a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao 

crédito (fls.22/23 – correspondência ID 19954828) fora efetuada em 

decorrência da suposta ausência de pagamento dos contratos 

nº123251835, no importe de R$768,00 (setecentos e sessenta e oito 

reais), vencimento dia 10 de agosto de 2015, nº123470787, no importe de 

R$768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), vencimento dia 10 de 

setembro de 2015, nº123663614, no importe de R$808,00 (oitocentos e 

oito reais), vencimento dia 13 de outubro de 2015, nº123740712, no 

importe de R$808,00 (oitocentos e oito reais), vencimento dia 10 de 

novembro de 2015, nº123861595, no importe de R$808,00 (oitocentos e 

oito reais), vencimento dia 11 de dezembro de 2015, nº124126689, no 

importe de R$808,00 (oitocentos e oito reais), vencimento dia 10 de 

fevereiro de 2016, nº132571029, no importe de R$808,00 (oitocentos e 

oito reais), vencimento dia 10 de março de 2016, nº141174612, no importe 

de R$808,00 (oitocentos e oito reais), vencimento dia 11 de abril de 2016, 

nº143494791, no importe de R$808,00 (oitocentos e oito reais), 

vencimento dia 10 de junho de 2016, não sendo crível que a autora 

devesse suportar o ônus de serviço que alega não ter contratado. Lado 

outro, em sua defesa a parte ré assevera não haver de suportar 

responsabilização pela inscrição do nome e CPF da parte autora, eis que 

esta se encontra inadimplente com o valor retromencionado, contudo, não 

carreara aos autos o contrato firmado entre as partes devidamente 

assinado, nem mesmo printscreen das telas de seu sistema interno de 

controle, no intuito de comprovar o mínimo liame entre as partes (art.373, II, 

CPC). Nesta toada, restou suficientemente comprovada a existência de 

falha na prestação do serviço ofertado pela empresa ré, eis que não 

comprovara a contratação do serviço (leia-se matrícula em Curso de 

Ensino Superior na Unidade da cidade de Primavera do Leste – MT), não 

sendo aplicável o instituto do “exercício regular de direito” no tocante à 

inscrição do nome e CPF da autora nos órgãos de restrição ao crédito, 

mesmo porque é impossível a cobrança de crédito inexistente (leia-se não 

comprovado por ausência do contrato assinado pelas partes, nem mesmo 

lista de chamada assinada pela autora). Sobre o tema, eis a 

jurisprudência: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - 

Apontamento de valor que não resultou de negócio jurídico celebrado pela 

vítima, consistente em prestação de serviços educacionais - Instituição de 
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ensino superior que se limitou a apresentar contrato em branco e print de 

tela de sistema interno - Dano moral caracterizado - Verba indenizatória 

devida e fixada em R$ 7.500,00 - Majoração cabível para R$15.000,00 - 

Precedentes desta Corte - Não havendo relação contratual entre as 

partes, os juros incidem a contar do evento danoso, conforme a Súmula 

54 do STJ - Autor vencido apenas na parte da fixação da indenização por 

danos morais, pois inicialmente pedira R$20.000,00 e a sentença fixou 

R$7.500,00 - Descabimento da sucumbência recíproca - Inteligência da 

Súmula 326 do STJ e do parágrafo único do art. 86 do CPC - Honorária que 

deve ser majorada - Recurso da autora parcialmente provido para se 

majorar a indenização por danos morais de R$7.500,00 para R$ 15.000,00, 

verba a ser corrigida da publicação deste acórdão e com juros a contar da 

primeira negativação, aumentados os honorários advocatícios de 15% 

para 20% do valor atualizado da condenação, a teor do art. 85, § 11, do 

NCPC, arcando a apelada integralmente com as verbas sucumbenciais, 

sendo prejudicada, assim, a apelação da ré.” (TJ-SP - APL: 

10045606220178260554 SP 1004560-62.2017.8.26.0554, Relator: Mendes 

Pereira, Data de Julgamento: 04/12/2018, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 07/12/2018) “APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. - Caso dos autos. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com pedidos de cancelamento de registro 

desabonador e indenização por danos materiais e morais decorrentes de 

inscrição negativa de débito que a parte autora não reconhece. - 

Incidência do CDC. A relação havida entre as partes é de consumo, sendo 

aplicadas as disposições trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Por conseguinte, aplica-se a inversão do ônus da prova, à luz do art. 6º, 

VIII, do referido diploma legal. Destarte, milita a favor da consumidora a 

presunção de defeito da prestação do serviço, e incumbe ao fornecedor 

desfazê-la, produzindo inequívoca prova liberatória. - Caderno probatório. 

Ausente prova de que a parte autora tenha contratado os serviços de 

informática disponibilizados pela parte ré, mostra-se ilegítima a cobrança 

do débito controvertido na inicial. Logo, é de rigor seja declarada sua 

inexistência e, por conseguinte, cancelado o registro negativo de crédito. - 

Danos morais. Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral é caracterizado como puro. Em razão disso, 

é... dispensável a comprovação específica de sua ocorrência para fins de 

reparação civil. - Valor da indenização. 1. A indenização por danos morais 

deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que 

se presta compensação do abalo e atenuação do sofrimento sem 

representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. 

Caso em que o montante indenizatório não comporta a redução pretendida, 

pois fixado em compasso com o parâmetro adotado por esta Câmara em 

casos análogos. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70077956076 

RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 29/08/2018, 

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

31/08/2018) “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Sem prova de existência de 

débito, este deve ser declarado indevido. II- Da inscrição indevida no 

cadastro de inadimplentes, decorre a configuração do dano moral. III- Se a 

potencialidade e extensão do dano causado e o grau de culpa do agente 

causador, não são exacerbados, mas o quantum indenizatório fixado na 

sentença supera os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de 

Justiça e por este Tribunal em casos semelhantes, deve ser minorado. IV- 

Deve ser mantida a verba honorária arbitrada consoante os parâmetros 

atribuídos pelo Código de Processo Civil.” (TJ-MS - APL: 

08079656120158120001 MS 0807965-61.2015.8.12.0001, Relator: Des. 

Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 31/01/2017, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 31/01/2017) Por conseguinte, o valor (somado) 

de R$7.192,00 (sete mil, cento e noventa e dois reais), correspondente à 

prestação de serviço educacional não comprovado pela ré (não tendo 

estas se desincumbindo de seu ônus probatório art.373, II, CPC e art.14 do 

CDC), devem ser declarados inexistentes. Desta feita, as inscrições nos 

órgãos de restrição ao crédito do nome e CPF da parte autora foram 

indevidas, gerando dano moral (artigo 186 do Código Civil c/c artigo 14, 

§1º, n.I, do Código de Defesa do Consumidor), em razão do abalo em sua 

imagem perante a sociedade. É sabido que as empresas (instituições de 

ensino) podem inscrever o nome de seus clientes/devedores (alunos) no 

rol de inadimplentes, quando o devedor não honrar o compromisso na data 

aprazada, sendo esta conduta denominada de exercício regular de direito, 

mesmo causando constrangimento ou dor psíquica a outrem, não serão 

responsabilizadas, uma vez que acobertadas pelo disposto no artigo 188 

do Código Civil, entretanto, é sabido também que, o uso abusivo do direito, 

isto é, aquele feito com desvio de sua função natural, para transformar-se 

em veículo do único propósito de lesar outrem, equipara-se ao ato ilícito e, 

como tal, enquadra-se na hipótese prevista no artigo 186 do Código Civil, 

acarretando para o agente o dever de reparar integralmente o prejuízo 

imposto ao ofendido. Nesse diapasão, a empresa ré deveria ser mais 

cautelosa, o que não ocorrera no caso dos autos. Há, assim, prova da 

desídia com que agira a ré de modo que sua ação e omissão se colocam 

em nexo direto de causalidade com o dano moral sofrido pela autora. 

Como frisado anteriormente, não havia motivo bastante para a inscrição do 

nome da autora no rol de inadimplentes, nem mesmo comprovação de que 

notificara a autora acerca do débito inadimplido, assim, deve ser 

responsabilizada uma vez que o dano moral ressai evidente. Assim, 

irrefragavelmente provado que houve a desídia da ré (inscrição do nome e 

CPF da autora no rol de inadimplentes, mormente, sem notificá-la), resta 

fixar o quantum indenizável. Para a fixação do valor do dano moral, 

inexiste critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se 

difícil ou até mesmo impossível a fixação da indenização em valor 

equivalente ao dano, mormente como na situação de abalo de crédito, 

onde não há previsão legal específica no Código Civil acerca do 

correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. Assim, provado nos 

autos que não há débito imputável à autora, bem como, que houve a 

inscrição de seu nome e CPF no rol de inadimplentes (fls.22/23 – 

correspondência ID 19954828), fato esse de exclusiva culpa da ré, assim, 

havendo o dano moral, impõe-se a declaração de inexistência do débito 

representado pelos contratos nº123251835, no importe de R$768,00 

(setecentos e sessenta e oito reais), vencimento dia 10 de agosto de 

2015, nº123470787, no importe de R$768,00 (setecentos e sessenta e 

oito reais), vencimento dia 10 de setembro de 2015, nº123663614, no 

importe de R$808,00 (oitocentos e oito reais), vencimento dia 13 de 

outubro de 2015, nº123740712, no importe de R$808,00 (oitocentos e oito 

reais), vencimento dia 10 de novembro de 2015, nº123861595, no importe 

de R$808,00 (oitocentos e oito reais), vencimento dia 11 de dezembro de 

2015, nº124126689, no importe de R$808,00 (oitocentos e oito reais), 

vencimento dia 10 de fevereiro de 2016, nº132571029, no importe de 

R$808,00 (oitocentos e oito reais), vencimento dia 10 de março de 2016, 

nº141174612, no importe de R$808,00 (oitocentos e oito reais), 

vencimento dia 11 de abril de 2016, nº143494791, no importe de R$808,00 

(oitocentos e oito reais), vencimento dia 10 de junho de 2016 e, no que 

tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, 

arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende os 

princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico 

da empresa demandada, é preciso também a repercussão do 

ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que 

lhe seja proporcionada. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis 

à espécie JULGO PROCEDENTE a presente ‘Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais’ promovida por 

ALINE JULIANNE LOPES DA SILVA SANTOS, em desfavor de IUNI UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, com qualificação nos autos, para: a) declarar 

inexigível a dívida apontada como saldo devedor representada pelos 

contratos nº123251835, no importe de R$768,00 (setecentos e sessenta e 

oito reais), vencimento dia 10 de agosto de 2015, nº123470787, no importe 

de R$768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), vencimento dia 10 de 

setembro de 2015, nº123663614, no importe de R$808,00 (oitocentos e 

oito reais), vencimento dia 13 de outubro de 2015, nº123740712, no 

importe de R$808,00 (oitocentos e oito reais), vencimento dia 10 de 

novembro de 2015, nº123861595, no importe de R$808,00 (oitocentos e 

oito reais), vencimento dia 11 de dezembro de 2015, nº124126689, no 

importe de R$808,00 (oitocentos e oito reais), vencimento dia 10 de 

fevereiro de 2016, nº132571029, no importe de R$808,00 (oitocentos e 

oito reais), vencimento dia 10 de março de 2016, nº141174612, no importe 

de R$808,00 (oitocentos e oito reais), vencimento dia 11 de abril de 2016, 

nº143494791, no importe de R$808,00 (oitocentos e oito reais), 

vencimento dia 10 de junho de 2016, eis que contestado pela autora e não 

comprovada a existência da prestação do serviço, via apresentação de 

contrato e/ou histórico que comprovasse a frequência do aluna/postulante 

[em aula] no período da cobrança (art.14, CDC; art.373, II, CPC); b) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 20 de 274



condenar a empresa ré – instituição de ensino – ao pagamento do valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, 

devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a 

contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e 

não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do 

Código de Defesa do Consumidor, Súmula nº362 STJ); c) ratificar os 

termos da decisão de (fls.25/27 – correspondência ID 20088261); d) 

condenar a ré, também, no pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação (art. 85, §2º, CPC). Transitada em julgado e cumpridas as 

demais formalidades, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 17 de abril de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004935-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA DA SILVA NEGRAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004935-21.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Nayara da 

Silva Negrão. Executado: Banco do Brasil S.A. Vistos, etc... NAYARA DA 

SILVA NEGRÃO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em desfavor 

de BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificado, ingressou com o 

petitório de (id.29688964) e o executado, por sua vez, manifestou-se no 

(id.29801440), vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Compulsando detidamente os autos, bem como, analisando os petitórios de 

(id.29688964, id.29801440), verifica-se que o demonstrativo 

confeccionado pela Contadora Judicial está correto, assim, hei por bem em 

HOMOLOGAR o cálculo de (id.19605154), para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. Deste modo, DEFIRO o levantamento do saldo encontrado 

em favor do exequente no demonstrativo de (id.19605154, pág.02), com 

suas devidas correções, expedindo-se o competente alvará judicial. No 

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

executado, o qual deverá apresentar os dados bancários em (5) cinco 

dias e, vindo aos autos, expeça-se o necessário. Ademais, denota-se que 

o executado realizou o pagamento do cálculo confeccionado pela 

Contadora Judicial (id.29801440), devendo a senhora Gestora efetuar a 

transferência, mediante alvará. Por fim, conclui-se que fora alcançado o 

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

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

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

sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por NAYARA DA 

SILVA NEGRÃO, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., com 

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

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

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

ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 17 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012908-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TRANSPIACATU LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1012908-22.2019 Ação: Carta Precatória Autor: Banco Volvo Brasil S/A 

Ré: Transportadora Transpiacatu Ltda-Me Vistos, etc... BANCO VOLVO 

BRASIL S/A, com qualificação nos autos, ingressara com a presente ação 

em desfavor do TRANSPORTADORA TRANSPIACATU LTDA-ME, com 

qualificação nos autos. Intimado a emendar à inicial, requereu a ‘baixa e 

arquivamento do presente feito’, pela perda do objeto (fls. 66 – Id 

29674266), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

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

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

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por BANCO VOLVO BRASIL S/A, desfavor de TRANSPORTADSORA 

TRANSPIACATU LTDA-ME, com qualificação nos autos e o faço com 

fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas pelo 

autor. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve 

ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 17 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: 1002444-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS OAB - MT19701/O 

(ADVOGADO(A))

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT8948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FABIO FERREIRA PAES OAB - MT9298/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1002444-41.2016 Ação: Cobrança Autor: Basf S/A Réu: Espólio de Pedro 

Ivo de Freitas Vistos, etc... BASF S/A, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de ESPÓLIO DE 

PEDRO IVO DE FREITAS, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção (fls.197/199 – Id 30166054), 

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 BASF S/A, em 

desfavor de ESPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS, 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 pelo réu. 

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

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roondonópolis-Mt, 17 de abril de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000890-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO AUGUSTO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. DE ALMEIDA - ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000890-66.2019 Ação: Produção Antecipada de Provas Autor: Juliano 

Augusto Campos Réu: D. N. de Almeida Eireli-Me Vistos, etc... JULIANO 

AUGUSTO CAMPOS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente ação em desfavor de D. N. DE ALMEIDA EIRELI-ME, com 

qualificação nos autos, e após devidamente processado, sobreveio o 

pedido de extinção (fls.85/88 – Id 30109812), vindo-me os autos 
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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 JULIANO AUGUSTO CAMPOS, em 

desfavor de D. N. DE ALMEIDA EIRELI-ME, 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 pelo 

autor. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve 

ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roondonópolis-Mt, 17 de abril de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006054-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MACEDO DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006054-46/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autor: Marcos Vinicius Macedo da Silva 

Martins. Ré: UNIC Educacional Ltda (Editora e Distribuidora Educacional 

S/A). Vistos, etc. MARCOS VINICIUS MACEDO DA SILVA MARTINS, com 

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

presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais” em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA (EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A), com qualificado nos autos, 

aduzindo: “Que, o autor procurara a ré com intuito de fazer uma prova de 

vestibular e, mediante a aprovação, tentar uma bolsa de estudos; que, não 

obtivera êxito na aprovação; que, nunca se matriculara na instituição ré, 

não se tornando aluno da mesma; que, não há motivos para a inclusão 

indevida de seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes; que, ao 

procurar um estabelecimento comercial para efetivar compras a crédito, 

tivera negado seu direito de consumidor, sob alegação de que o mesmo se 

encontrava inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito (Serasa Experian); 

que, a aludida inscrição fora efetivada pela requerida; que, ao tentar saber 

do que se tratava a inclusão, fora informado que estava devendo faturas 

de matrícula estudantil; que, passado o susto, uma vez que nunca fez 

qualquer transação comercial ou de prestação de serviços com a ré, 

tentara saber do que se tratava quando fora informado que a inclusão 

fora devido a falta de pagamento de boletos de serviços educacionais; 

que, o autor tem o hábito de cumprir rigorosamente suas obrigações, tanto 

que a indevida inclusão refere-se somente aos valores cadastrados pela 

ré; que, porém, indevidamente, achara muito estranho, contudo, a 

atendente se negara a informar quem havia negativado seu nome, tendo 

que procurar os serviços de proteção ao crédito para constatar a 

veracidade dos fatos e por qual instituição houvera a inclusão; que, 

surpreendera-se ao retirar a e constatar que a inclusão foi pela ré, sendo 

que nunca fora aluno desta instituição de ensino; que, não se matriculara, 

nem frequentara nenhum curso por ela (ré) oferecido, nem presencial, 

semipresencial ou online, situação que não deve perdurar a inclusão 

negativa, uma vez que esta é totalmente descabida e indevida; que, não 

entende o autor é como que a ré inserira seus dados na Serasa Experian, 

sem ao menos tê-lo matriculado como aluno na instituição; que, não 

assinara qualquer tipo de contrato com a ré; que, consta que o autor 

possui 02 (dois) registros que foram inseridos no dia 10/07/2018, por não 

haver honrado os compromissos no valor de R$915,34 (novecentos e 

quinze reais e trinta e quatro centavos), com vencimento para o dia 

10/01/2017 e, R$818,00 (oitocentos e dezoito reais), com vencimento para 

o dia 30/03/2017, conforme certidão; que, a atitude da ré deve ser 

duramente combatidas; que, não pudera fazer compras a crédito, pois, 

teve o mesmo negado, haja vista estar inscrito nos cadastros negativos 

de maus pagadores; que, não restam dúvidas de que as inclusões são 

todas indevidas, uma vez que foram geradas por contratos inexistentes; 

que, o fruto da árvore contaminada, também está eivado de contágio, tão 

grave que não pode ser sanado senão a declaração de inexistência do 

débito, com a exclusão do nome do autor dos cadastros negativos, o 

restabelecimento do crédito, e seja a ré condenada em danos morais; que, 

sofrera constrangimento por culpa exclusiva da ré, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação da mesma nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$38.160,00 

(trinta e oito mil, cento e sessenta reais), postulando a ação sob o manto 

da assistência judiciária”. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

fora deferido parcialmente, conjuntamente com o deferimento da 

assistência judiciária às (fls.18/20 – correspondência ID 15134257), não 

sobrevindo nenhum recurso. A audiência de conciliação resultara 

inexitosa, conforme documento de (fls.40/43 – correspondência ID 

16662154 a ID 16662158). Devidamente citada, contestara o pedido 

(fls.45/75 – correspondência ID 17169959), onde procura rechaçar as 

assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo: “Que, o pleito autoral não 

tem o menor cabimento de subsistir, conquanto restará cabalmente 

comprovado que a atitude da ré fora no estrito cumprimento de um dever 

legal, autorizado pela legislação em vigor; que, em que pese toda a 

argumentação trazida pelo autor, verifica-se, desde logo, que razão não 

lhe assiste, consistindo suas alegações em meras conjecturas, sem 

qualquer base fática ou força probatória; que, todas as alegações 

trazidas pelo autor ao presente caso, nota-se claramente que são 

infundadas, nada comprovando acerca dos fatos comentados, sendo 

certo que a ré, ao contrário do alegado, agira sempre de boa-fé, conforme 

restará comprovado pelos motivos de fato e de direito; que, primeiramente, 

cumpre ressaltar que a ré se trata de uma empresa grande que oferece 

aos seus consumidores a prestação de serviços educacionais e que tais 

alunos para ingressarem no nível superior, confeccionam e assinam 

contrato de prestação de serviços educacionais; que, o autor não trouxe 

aos autos qualquer prova capaz de demonstrar a verdade dos fatos que 

alega, limitando-se a alegações vazias e genéricas; que, caberia ao autor 

ter demonstrado com a inicial o alegado prejuízo moral sofrido, entretanto, 

o mesmo não apresentara qualquer prova nesse sentido, restando 

precluso seu direito; que, inexiste conduta ilícita praticada pela ré, assim, 

pugna pela improcedência da ação, com a condenação do autor nos ônus 

da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, 

manifestara-se a autora (fls.79/84 – correspondência ID 21213108). Foi 

determinada a intimação das partes acerca de eventual pedido de dilação 

probatória (fls.85/86 – correspondência ID 26215913), oportunidade onde 

as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fl.88 – 

correspondência ID 26398260 e fl.90 – correspondência ID 26862454, 

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

Preambularmente, defiro o pleito da ré constante de (fls.92/217 – 

correspondência ID 28033983 a ID 28033990) e, via de consequência, 

determino que a Senhora Gestora retifique o polo passivo da presente 

demanda, bem como, habilite nos autos, como patrona da parte ré, a Drª. 

Flávia Almeida Moura di Latella, inscrita na OAB/MG sob nº109.730. 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 pela autora é a declaração de inexistência de débito, bem como, o 

pagamento de indenização por suposta conduta ilícita da ré em efetuar 

cobrança e, consequente negativação, que a parte autora não reconhece 

como devida a referida importância. O autor alega que não contratara a ré 

para prestação de serviços educacionais na modalidade ensino superior, 

considerando ilícita a cobrança e negativação de seu nome e CPF 

efetuada pela ré, em decorrência dos contratos nº148541706, no importe 

de R$915,34 (novecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), 

vencimento dia 10 de janeiro de 2017, incluso em 10 de julho de 2018 e 

nº13614182, no importe de R$818,00 (oitocentos e dezoito reais), 
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vencimento dia 30 de março de 2017, incluso em 10 de julho de 2018, 

asseverando a referida importância em verdade se trata de cobrança 

indevida (fl.16 – correspondência ID 14501000), como consequência final, 

gerara a impossibilidade de compra produto desejado na modalidade 

crédito (segundo parágrafo dos fatos de fl.05 – correspondência ID 

14500810, fl.02). Analisando as razões de fato e de direito deduzidas 

pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, pois, em que pese à versão defensiva 

trazida na contestação, entendo que há provas suficientes a demonstrar 

que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado 

à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, 

naquele momento exigia. Há que se ressaltar que a empresa ré, ao ofertar 

sua peça defensiva, tenta de todas as formas desacreditar a tese 

levantada pelo autor, afirmando que “o pleito autoral não tem o menor 

cabimento de subsistir, conquanto restará cabalmente comprovado que a 

atitude da Requerida foi no estrito cumprimento de um dever legal, 

autorizado pela legislação em vigor”, sendo o valor apontado no rol de 

inadimplentes atinente ao exercício regular dos direitos do credor. Ora, 

pela análise do conjunto probatório existente nos autos, é possível 

verificar que a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao 

crédito (fl.16 – correspondência ID 14501000) fora efetuada em 

decorrência da suposta ausência de pagamento dos contratos 

nº148541706, no importe de R$915,34 (novecentos e quinze reais e trinta 

e quatro centavos), vencimento dia 10 de janeiro de 2017, incluso em 10 

de julho de 2018 e nº13614182, no importe de R$818,00 (oitocentos e 

dezoito reais), vencimento dia 30 de março de 2017, incluso em 10 de julho 

de 2018, não sendo crível que a autora devesse suportar o ônus de 

serviço que alega não ter contratado. Lado outro, em sua defesa a parte 

ré assevera não haver de suportar responsabilização pela inscrição do 

nome e CPF da parte autora, eis que esta se encontra inadimplente com o 

valor retromencionado, contudo, não carreara aos autos o contrato 

firmado entre as partes devidamente assinado, nem mesmo printscreen 

das telas de seu sistema interno de controle, no intuito de comprovar o 

mínimo liame entre as partes (art.373, II, CPC). Nesta toada, restou 

suficientemente comprovada a existência de falha na prestação do 

serviço ofertado pela empresa ré, eis que não comprovara a contratação 

do serviço (leia-se matrícula em Curso de Ensino Superior), não sendo 

aplicável o instituto do “exercício regular de direito” no tocante à inscrição 

do nome e CPF do autor nos órgãos de restrição ao crédito, mesmo 

porque é impossível a cobrança de crédito inexistente (leia-se não 

comprovado por ausência do contrato assinado pelas partes, nem mesmo 

lista de chamada assinada pela autora). Sobre o tema, eis a 

jurisprudência: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - 

Apontamento de valor que não resultou de negócio jurídico celebrado pela 

vítima, consistente em prestação de serviços educacionais - Instituição de 

ensino superior que se limitou a apresentar contrato em branco e print de 

tela de sistema interno - Dano moral caracterizado - Verba indenizatória 

devida e fixada em R$ 7.500,00 - Majoração cabível para R$15.000,00 - 

Precedentes desta Corte - Não havendo relação contratual entre as 

partes, os juros incidem a contar do evento danoso, conforme a Súmula 

54 do STJ - Autor vencido apenas na parte da fixação da indenização por 

danos morais, pois inicialmente pedira R$20.000,00 e a sentença fixou 

R$7.500,00 - Descabimento da sucumbência recíproca - Inteligência da 

Súmula 326 do STJ e do parágrafo único do art. 86 do CPC - Honorária que 

deve ser majorada - Recurso da autora parcialmente provido para se 

majorar a indenização por danos morais de R$7.500,00 para R$ 15.000,00, 

verba a ser corrigida da publicação deste acórdão e com juros a contar da 

primeira negativação, aumentados os honorários advocatícios de 15% 

para 20% do valor atualizado da condenação, a teor do art. 85, § 11, do 

NCPC, arcando a apelada integralmente com as verbas sucumbenciais, 

sendo prejudicada, assim, a apelação da ré.” (TJ-SP - APL: 

10045606220178260554 SP 1004560-62.2017.8.26.0554, Relator: Mendes 

Pereira, Data de Julgamento: 04/12/2018, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 07/12/2018) “APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. - Caso dos autos. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com pedidos de cancelamento de registro 

desabonador e indenização por danos materiais e morais decorrentes de 

inscrição negativa de débito que a parte autora não reconhece. - 

Incidência do CDC. A relação havida entre as partes é de consumo, sendo 

aplicadas as disposições trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Por conseguinte, aplica-se a inversão do ônus da prova, à luz do art. 6º, 

VIII, do referido diploma legal. Destarte, milita a favor da consumidora a 

presunção de defeito da prestação do serviço, e incumbe ao fornecedor 

desfazê-la, produzindo inequívoca prova liberatória. - Caderno probatório. 

Ausente prova de que a parte autora tenha contratado os serviços de 

informática disponibilizados pela parte ré, mostra-se ilegítima a cobrança 

do débito controvertido na inicial. Logo, é de rigor seja declarada sua 

inexistência e, por conseguinte, cancelado o registro negativo de crédito. - 

Danos morais. Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral é caracterizado como puro. Em razão disso, 

é... dispensável a comprovação específica de sua ocorrência para fins de 

reparação civil. - Valor da indenização. 1. A indenização por danos morais 

deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que 

se presta compensação do abalo e atenuação do sofrimento sem 

representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. 

Caso em que o montante indenizatório não comporta a redução pretendida, 

pois fixado em compasso com o parâmetro adotado por esta Câmara em 

casos análogos. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70077956076 

RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 29/08/2018, 

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

31/08/2018) “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Sem prova de existência de 

débito, este deve ser declarado indevido. II- Da inscrição indevida no 

cadastro de inadimplentes, decorre a configuração do dano moral. III- Se a 

potencialidade e extensão do dano causado e o grau de culpa do agente 

causador, não são exacerbados, mas o quantum indenizatório fixado na 

sentença supera os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de 

Justiça e por este Tribunal em casos semelhantes, deve ser minorado. IV- 

Deve ser mantida a verba honorária arbitrada consoante os parâmetros 

atribuídos pelo Código de Processo Civil.” (TJ-MS - APL: 

08079656120158120001 MS 0807965-61.2015.8.12.0001, Relator: Des. 

Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 31/01/2017, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 31/01/2017) Por conseguinte, o valor (somado) 

de R$1.723,34 (um mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e quatro 

centavos), correspondente à prestação de serviço educacional não 

comprovado pela ré (não tendo estas se desincumbindo de seu ônus 

probatório art.373, II, CPC e art.14 do CDC), devem ser declarados 

inexistentes. Desta feita, as inscrições nos órgãos de restrição ao crédito 

do nome e CPF da parte autora foram indevidas, gerando dano moral 

(artigo 186 do Código Civil c/c artigo 14, §1º, n.I, do Código de Defesa do 

Consumidor), em razão do abalo em sua imagem perante a sociedade. É 

sabido que as empresas (instituições de ensino) podem inscrever o nome 

de seus clientes/devedores (alunos) no rol de inadimplentes, quando o 

devedor não honrar o compromisso na data aprazada, sendo esta 

conduta denominada de exercício regular de direito, mesmo causando 

constrangimento ou dor psíquica a outrem, não serão responsabilizadas, 

uma vez que acobertadas pelo disposto no artigo 188 do Código Civil, 

entretanto, é sabido também que, o uso abusivo do direito, isto é, aquele 

feito com desvio de sua função natural, para transformar-se em veículo do 

único propósito de lesar outrem, equipara-se ao ato ilícito e, como tal, 

enquadra-se na hipótese prevista no artigo 186 do Código Civil, 

acarretando para o agente o dever de reparar integralmente o prejuízo 

imposto ao ofendido. Nesse diapasão, a empresa ré deveria ser mais 

cautelosa, o que não ocorrera no caso dos autos. Há, assim, prova da 

desídia com que agira a ré de modo que sua ação e omissão se colocam 

em nexo direto de causalidade com o dano moral sofrido pela autora. 

Como frisado anteriormente, não havia motivo bastante para a inscrição do 

nome da autora no rol de inadimplentes, nem mesmo comprovação de que 

notificara a autora acerca do débito inadimplido, assim, deve ser 

responsabilizada uma vez que o dano moral ressai evidente. Assim, 

irrefragavelmente provado que houve a desídia da ré (inscrição do nome e 

CPF da autora no rol de inadimplentes, mormente, sem notificá-la), resta 

fixar o quantum indenizável. Para a fixação do valor do dano moral, 

inexiste critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se 

difícil ou até mesmo impossível a fixação da indenização em valor 

equivalente ao dano, mormente como na situação de abalo de crédito, 

onde não há previsão legal específica no Código Civil acerca do 

correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. Assim, provado nos 
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autos que não há débito imputável ao autor, bem como, que houve a 

inscrição de seu nome e CPF no rol de inadimplentes (fl.16 – 

correspondência ID 14501000), fato esse de exclusiva culpa da ré, assim, 

havendo o dano moral, impõe-se a declaração de inexistência do débito 

representado pelos contratos nº148541706, no importe de R$915,34 

(novecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), vencimento dia 10 

de janeiro de 2017, incluso em 10 de julho de 2018 e nº13614182, no 

importe de R$818,00 (oitocentos e dezoito reais), vencimento dia 30 de 

março de 2017, incluso em 10 de julho de 2018 e, no que tange a fixação 

do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois 

não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa 

demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a 

situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais’ promovida por MARCOS VINICIUS MACEDO 

DA SILVA MARTINS, em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA 

(EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A), com qualificação nos 

autos, para: a) declarar inexigível a dívida apontada como saldo devedor 

representada pelos contratos nº148541706, no importe de R$915,34 

(novecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), vencimento dia 10 

de janeiro de 2017, incluso em 10 de julho de 2018 e nº13614182, no 

importe de R$818,00 (oitocentos e dezoito reais), vencimento dia 30 de 

março de 2017, incluso em 10 de julho de 2018, eis que contestado pela 

autora e não comprovada a existência da prestação do serviço, via 

apresentação de contrato e/ou histórico que comprovasse a frequência 

do aluno/postulante [em aula] no período da cobrança (art.14, CDC; 

art.373, II, CPC); b) condenar a empresa ré – instituição de ensino – ao 

pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização 

por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e 

juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de 

ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, Súmula nº362 STJ); 

c) ratificar os termos da decisão de (fls.18/20 – correspondência ID 

15134257); d) condenar a ré, também, no pagamento das custas judiciais 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação (art. 85, §2º, CPC). Transitada em julgado e 

cumpridas as demais formalidades, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 17 de abril de 2.020. 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: 1001138-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DE SOUZA TORRES (EXECUTADO)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca das informações de IDs retro, requerendo o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006762-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006762-28.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): KELLY CRISTINA DE SOUZA REU: BANCO PAN Vistos etc. 

DEFIRO a AJG pugnada na exordial. Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a dispensa da 

audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, 

querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009231-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LACERDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009231-18.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: FERNANDO LACERDA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010512-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - 604.286.431-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010512-43.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARILDA MARTINS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: 

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC[1], intime-se a parte autora para que, caso queira, 

manifeste acerca dos documentos novos juntados pela requerida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após o transcurso do prazo, conclusos. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 437. O réu manifestar-se-á na 

contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor 

manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. 

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos 

autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 

15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 .

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009353-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ADOLFO DE SOUZA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

YASMIM ORTIZ LOPES OAB - MT25188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AMELIA BORGES LEAL DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

JOSE ANTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDSON MOACIR ORLATO (TERCEIRO INTERESSADO)

ERICO GUNDIM DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009353-65.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADIR ADOLFO DE SOUZA REU: MARIA AMELIA BORGES 

LEAL DA SILVA Vistos etc. Intime-se a parte requerente para, no prazo de 

10 (dez) dias, promover o andamento do feito, devendo requerer o que 

entender de direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008587-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONER BATISTA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002133-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOMEDIS ROSA NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, face ao término do prazo 

de suspensão de ID 24091797, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009051-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA REGINA SANTOS DA SILVA DIAS (REQUERIDO)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca da certidão de ID retro, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004347-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A C S DE REZENDE SANGALLI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca da certidão de ID retro, requerendo o que entender 

de direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001236-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001236-51.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA Vistos etc. Sobre pedido 

encartado no ID anterior e documentos o acompanham, manifeste-se a 

parte demandada, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001974-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIRATAM LIRA MORAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001974-05.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): RUBIRATAM LIRA MORAO REU: TRANSPANTANAL 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que, 

eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara 

e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem 

como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do 

caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013766-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

VICTOR MARCELO DORIGON SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO(A))

DANIEL TADEU ROCHA OAB - SP404036 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (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: 1013766-87.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: VICTOR MARCELO DORIGON SANTOS, EDILAINE BATISTA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002506-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR DE CASTRO MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI BARBOSA FREITAS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002506-47.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALMIR DE CASTRO MENDONCA REU: RUI BARBOSA FREITAS 

Vistos etc. Por ora, determino a citação do requerido junto ao endereço 

descrito no ID 22201543. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1003249-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON WILKER DA SILVA (REQUERENTE)

SANILLA BERGHAHN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES OAB - MT17292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003249-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SANILLA BERGHAHN DA SILVA, CLEYTON WILKER DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Visando a segura análise da necessidade de instrução processual e, 

ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório 

substancial sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 

10º), intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando 

a relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

controvertida, bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência 

para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003665-59.2016.8.11.0003

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:

L P RIBEIRO PINHEIRO - ME (EXECUTADO)

LARIANE PRISCILA RIBEIRO PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003665-59.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: L P RIBEIRO PINHEIRO - 

ME, LARIANE PRISCILA RIBEIRO PINHEIRO Vistos etc. Prossiga-se no 

cumprimento do comando judicial anterior. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006850-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA HARTHECOPF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006850-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: LUCIANA 

HARTHECOPF Vistos etc. Tendo em vista a certidão lançada no ID anterior, 

intime-se a parte requerente 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: 1003069-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE BISOGNIN - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DA SILVA (REU)

JOSE FERREIRA DE MOURA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003069-75.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): REJANE BISOGNIN - ME REU: MARCIA REGINA DA SILVA, 

JOSE FERREIRA DE MOURA Vistos etc. Tendo em vista a certidão 

encartada no ID 30908245, 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: 1001407-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA DA SILVA OAB - MT21753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REQUERIDO)

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

1010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001407-71.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: FORD 

MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, FANCAR DISTRIBUIDORA DE 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 
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(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: 1003269-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003269-48.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): OELTON ROBERTO DA SILVA REU: EDSON DE LIMA Vistos 

etc. Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o petitório encartado no ID anterior. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001711-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REU)

TIAGO ANTONIO NOVAIS DE ALMEIDA (REU)

V J M ALVES - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY CARLA DE PONTES CAUDURO OAB - SC34225 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001711-75.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALLIANZ SEGUROS S/A REU: V J M ALVES - ME, TIAGO 

ANTONIO NOVAIS DE ALMEIDA, GENERALI BRASIL SEGUROS S A Vistos 

etc. Intime-se a parte autora para, querendo, apresente impugnação a 

contestação, no prazo legal. Sem prejuízo, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008435-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR GROTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDALMO ALVES DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

IDALMO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008435-90.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ADEVAIR GROTO EXECUTADO: IDALMO ALVES DOS 

SANTOS - ME, IDALMO ALVES DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista a 

certidão encartada no ID 31154319, 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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001112-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA VEIGA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

NEY JOSE CAMPOS OAB - MG44243-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001112-39.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROSA VEIGA - ME REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos etc. Tendo em vista a certidão encartada no ID 31251460, 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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001112-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA VEIGA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

NEY JOSE CAMPOS OAB - MG44243-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001112-39.2016.8.11.0003 AUTOR: ROSA VEIGA - ME RÉU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Da análise dos autos, verifico que 

foi concedido efeito suspensivo na decisão proferida no Agravo de 

Instrumento acostado ao ID 5578486, de modo que deverá ser aguardada 

a prolação do decisum final. No mais, certifique-se a Secretaria acerca de 

eventual decurso de prazo referente a certidão de ID 4935536. Em 

seguida, se for o caso, conclusos. Rondonópolis/MT, 16 de maio de 2017. 

Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007252-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DE DEUS SILVA LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA TEIXEIRA RAMOS BAZZO - ME (REQUERIDO)

EDER MARCOS BOTURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN TEIXEIRA BAZZO DOS SANTOS OAB - SP195560 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)
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Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007252-21.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: KEILA DE DEUS SILVA LINS REQUERIDO: EDER MARCOS 

BOTURA, APARECIDA TEIXEIRA RAMOS BAZZO - ME 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004992-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDMO ARAUJO DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004992-68.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): SHIRLEY GONCALVES REU: EDMO ARAUJO DE LIMA Vistos 

etc. Defiro o requerimento anterior, e determino a citação do requerido por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no artigo 

257, do CPC. Transcorrido in albis o prazo do edital, desde já, nos termos 

do art. 72, inciso II, do CPC, nomeio como curador especial do demandado 

a Defensoria Pública, que deverá ser intimada desta nomeação, bem 

como, para manifestar-se em tal condição, no prazo legal. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003203-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI SOUSA LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, Contrarrazoar o Recurso de Apelação interposto no ID retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007828-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORDEIRO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR ALVES DE SOUZA OAB - 009.615.201-08 

(REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, face o término d prazo 

de suspensão, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004126-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA AMANCIO DE CARVALHO DALLEGRAVE (REQUERIDO)

 

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

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

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

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

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

de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001548-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO KURZ ROGGIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO , 11 de setembro de 2017. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal. Nº 

DO PROCESSO: 1001548-61.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 

41.522,88 ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EMERSON SPIGOSSO - MT5821-B OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001548-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO KURZ ROGGIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-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 requerida, para 

querendo, Contrarrazoar o Recurso de Apelação interposto de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008624-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO AMIGOS & AMIGAS (REU)

 

Intimação do Dr. ISABELA ALVES BUOSI , para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico do sistema PJE como 

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

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

dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve ser praticado em todos 
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os processos, no momento da primeira manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-95.2017.8.11.0003

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:

ANDREIA MOREIRA DOS SANTOS BRANCO (EXECUTADO)

BRANCO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

GILDEMBERGUE DE CASTRO BRANCO (EXECUTADO)

 

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

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

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

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

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

de Mato Grosso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006808-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMIVAL XAVIER ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO LOPES (REU)

JOSÉ LOPES MARTINS (ESPÓLIO)

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REU)

SANDRA ROBERTA LOPES SANCHEZ (REU)

SILVIA MARIA LOPES FAGGIONI (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006808-17.2020.8.11.0003. 

AUTOR: EMIVAL XAVIER ROCHA ESPÓLIO: JOSÉ LOPES MARTINS REU: 

JOSE RICARDO LOPES, MARIA DE LOURDES DA SILVA, SANDRA 

ROBERTA LOPES SANCHEZ, SILVIA MARIA LOPES FAGGIONI Vistos etc. 

DEFIRO a AJG pugnada na exordial. Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a dispensa da 

audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, 

querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003026-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FREITAS YAMADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003026-70.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA FREITAS YAMADA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 1000265-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LUCIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVIS GALVAO MACHADO OAB - MT0018167A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL MAIS FARMACIA E DROGARIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000265-37.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELZA LUCIA ALVES DA SILVA REU: CENTRAL MAIS 

FARMACIA E DROGARIA 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: 1003042-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA SILVA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO HENRIQUE CORREA OAB - MT9979/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO CESAR HERCULANO CORREIA OAB - SP274940 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003042-92.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): VALDEMIR DA SILVA DOS ANJOS REU: AUTOPISTA LITORAL 

SUL 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-46 PROTESTO

Processo Número: 1004387-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004387-25.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: MAGDA COSTA REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL 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, 
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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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006758-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006758-88.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): KELLY CRISTINA DE SOUZA REU: BANCO PAN Vistos etc. 

RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 319 do CPC 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 CPC. Nada obstante as razões expostas 

pelo autor e os documentos apresentados, de se ver que, neste momento 

processual, o pedido liminar não merece acolhimento. Nos termos do art. 

294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência. O caso específico dos autos está a atrair a 

aplicação da primeira modalidade. A regulamentação dos requisitos da 

tutela de urgência está no art. 300 do CPC: 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. De 

proêmio, registre-se que o pleito antecipatório da autora consiste em 

determinação judicial para que o réu suspenda os descontos de valores 

referentes às parcelas de empréstimo consignado em seu benefício 

previdenciário. Apesar do alegado pela autora, vislumbra-se a 

possibilidade de regularidade da operação, mesmo porque a 

documentação carreada não é clara a ponto de explicitar alguma conduta 

desarrazoada do banco requerido. Pelo carreado, não se pode deduzir, a 

título de exemplo, mesmo em um juízo perfunctório, se o cobrado refere-se 

a contrato não firmado, como alega a requerente, ou se, arrependida, 

contratou e pretende proceder com o seu cancelamento, ou mesmo se se 

trata de algum eventual refinanciamento de dívida. Entendo, portanto, por 

prematura a concessão da Tutela Antecipatória nos moldes pleiteados 

pela autora, sem que antes seja oportunizado prévio esclarecimento pela 

parte contrária. Considero que os elementos de convicção apresentados 

no presente momento processual pelo requerente não denotam o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ponto de suprimir o 

contraditório e o direito de defesa do réu. Consigno que, com a 

perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores 

elementos para análise da controvérsia encetada na espécie. Deste modo, 

prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno 

ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em 

qualquer fase do processo. Corroborando o entendimento profligado nesta 

decisão trago à colação os seguintes arestos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS QUE NÃO 

TERIAM SIDO CONTRATADOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 

Para concessão de medida liminar é necessário que ambos os requisitos 

do artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no presente 

caso. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 

70058589417, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado em 16/04/2014). 

(destacamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO 

CONTRATADO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Para concessão de 

medida liminar é necessário que os requisitos do artigo 273 do CPC 

estejam presentes, o que não ocorreu no presente caso. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065790321, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, 

Julgado em 30/07/2015). Processo AI 70065790321 RS. Órgão Julgador 

Décima Sexta Câmara Cível. Publicação Diário da Justiça do dia 

05/08/2015. Julgamento30 de Julho de 2015. Relator Ergio Roque Menine. 

(destacamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

vindicado. DEFIRO a AJG pugnada na exordial. Dispõe o art. 334 do CPC, 

que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por 

ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o 

requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 

183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006765-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006765-80.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): KELLY CRISTINA DE SOUZA REU: BANCO PAN Vistos etc. 

RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 319 do CPC 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 CPC. Nada obstante as razões expostas 

pelo autor e os documentos apresentados, de se ver que, neste momento 

processual, o pedido liminar não merece acolhimento. Nos termos do art. 

294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência. O caso específico dos autos está a atrair a 

aplicação da primeira modalidade. A regulamentação dos requisitos da 

tutela de urgência está no art. 300 do CPC: 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. De 

proêmio, registre-se que o pleito antecipatório da autora consiste em 

determinação judicial para que o réu suspenda os descontos de valores 

referentes às parcelas de empréstimo consignado em seu benefício 

previdenciário. Apesar do alegado pela autora, vislumbra-se a 

possibilidade de regularidade da operação, mesmo porque a 

documentação carreada não é clara a ponto de explicitar alguma conduta 

desarrazoada do banco requerido. Pelo carreado, não se pode deduzir, a 

título de exemplo, mesmo em um juízo perfunctório, se o cobrado refere-se 

a contrato não firmado, como alega a requerente, ou se, arrependida, 

contratou e pretende proceder com o seu cancelamento, ou mesmo se se 

trata de algum eventual refinanciamento de dívida. Entendo, portanto, por 

prematura a concessão da Tutela Antecipatória nos moldes pleiteados 

pela autora, sem que antes seja oportunizado prévio esclarecimento pela 

parte contrária. Considero que os elementos de convicção apresentados 

no presente momento processual pela requerente não denotam o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ponto de suprimir o 

contraditório e o direito de defesa do réu. Consigno que, com a 

perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores 

elementos para análise da controvérsia encetada na espécie. Deste modo, 

prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno 

ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em 

qualquer fase do processo. Corroborando o entendimento profligado nesta 

decisão trago à colação os seguintes arestos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PEDIDO DE 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS QUE NÃO 

TERIAM SIDO CONTRATADOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 

Para concessão de medida liminar é necessário que ambos os requisitos 

do artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no presente 

caso. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 
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70058589417, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado em 16/04/2014). 

(destacamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO 

CONTRATADO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Para concessão de 

medida liminar é necessário que os requisitos do artigo 273 do CPC 

estejam presentes, o que não ocorreu no presente caso. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065790321, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, 

Julgado em 30/07/2015). Processo AI 70065790321 RS. Órgão Julgador 

Décima Sexta Câmara Cível. Publicação Diário da Justiça do dia 

05/08/2015. Julgamento30 de Julho de 2015. Relator Ergio Roque Menine. 

(destacamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

vindicado. DEFIRO a AJG pugnada na exordial. Dispõe o art. 334 do CPC, 

que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por 

ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o 

requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 

183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009930-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARY LUCIA MORESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Beatriz Machado (REU)

LAURA ROSA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009930-43.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARY LUCIA MORESCO REU: LAURA ROSA DA SILVA, 

BEATRIZ MACHADO Vistos etc. Conforme se depreende dos autos a 

parte autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito (ID 24080356). Desnecessária a concordância da parte ré, 

eis que ainda não citada dos termos da presente demanda. Ante ao 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID 24080356), 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Custas pela parte desistente. Honorários advocatícios indevidos. 

Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. 

P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002312-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE RODRIGUES FERREIRA (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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002312-76.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): IVONE RODRIGUES FERREIRA REU: ENERGISA MATO 

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

RODRIGUES FERREIRA, 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 6/1184365 - 3, e, sem precisar data, que a requerida, ao comparecer à 

sua residência para vistoria de rotina, sem prévio aviso, procedeu com a 

substituição do relógio medidor. Relata ter sido surpreendida em 

11/01/2019 com o recebimento de uma fatura no importe de R$ 3.883,06 

(três mil oitocentos e oitenta e três reais), com vencimento em 23/02/2019, 

bem como outras duas faturas, tendo pago apenas uma delas, no valor de 

R$ 422,66 (quatrocentos e vinte dois reais e sessenta e seis centavos), 

restando em aberto outra no quantum de R$ 346,97 (trezentos e quarenta 

e seis e noventa e sete centavos). Reputando tal fatura exorbitante e 

aduzindo ser muito acima do costumeiramente pago, postulou a 

antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida fosse compelida a 

não suspender o fornecimento energético, bem como a não cobrar-lhe tais 

faturas e a excluir seu nome dos cadastros negativos, o que restou 

INDEFERIDO no ID. 18717253, posteriormente modificado em sede recursal 

(ID. 19074661 - Pág. 5). 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. 21394224, 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. 22581536), a autora rebateu as alegações da 

requerida e reiterou os pedidos iniciais. Instadas a manifestarem-se 

acerca da produção de provas, ambas postularam pelo julgamento 

antecipado da lide (ID. 28263861 e 28379987). Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e DECIDO. Registro que o julgamento antecipado da lide, in 

casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o sodalício Superior 

Tribunal de Justiça, orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). 

(destaquei) “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, reputo desnecessário e indefiro o pleito de 

ID. 22333865, passando à sua análise Acerca da preliminar apresentada 

pela autora, consigne-se que a possibilidade de suspensão no 

fornecimento de energia elétrica por DÉBITOS PRETÉRITOS segue, em 

regra, sendo vedada. Diz-se em regra, pois, recentemente, o Superior 

Tribunal de Justiça, ao julgar recurso repetitivo (REsp 1.414.433), definiu 

que ser possível o corte em caso de débito pretérito, desde que seja, 

unicamente, na hipótese de recuperação de consumo efetivo por fraude 

no aparelho medidor e em respeito ao contraditório e à ampla defesa, ou 

seja, que o consumidor sempre seja previamente notificado do ato, de 

modo que possa regularizar o seu atual inadimplemento, como se vê: Na 

hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude 

no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em 
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observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível 

o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, 

mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo 

recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à 

constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 

(noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a 

concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, 

inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. 

Ressalte-se, todavia, que ainda persiste a possibilidade de corte energia 

por inadimplemento de DÍVIDA ATUAL, relativa ao mês do consumo. O 

caso em estudo, entretanto, refere-se à dívida oriunda de recuperação de 

consumo, portanto PRETÉRITA. Pois bem, o cerne da controvérsia 

cinge-se à exigibilidade ou não dos débitos de R$ 3.883,06 (três mil 

oitocentos e oitenta e três reais), R$ 422,66 (quatrocentos e vinte dois 

reais e sessenta e seis centavos) e R$ 346,97 (trezentos e quarenta e 

seis e noventa e sete centavos), constantes das faturas de ID. 18826730, 

referentes 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. 21394226 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 15/06/2018, 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 661237 (ID. 21394235 - Pág. 3), o qual verificou 

“Medidor Cerrado, Intervenção De Terceiro”. Narra a requerida que, após 

adotar o procedimento padrão, revisou o quantum energético não aferido 

no período de 07/2015 a 06/2018, ou seja, 36 (trinta e seis) meses, 

totalizando 4.704 Kwh de consumo a recuperar, 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$ 4.233,00 

(quatro mil duzentos e trinta e três reais). Aduz a requerida que franqueou 

à autora o parcelamento do débito existente. Afirmou ainda 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. 21394235 - 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. 21394235 - Pág. 3) e diversas fotografias 

atestando que o MEDIDOR ESTAVA CERRADO POR INTERVENÇÃO DE 

TERCEIROS (ID 21394235), bem como comunicado de substituição do 

medidor com falha (ID. 21394235 - Pág. 5). Registre-se ainda ter sido 

acostado Laudo elaborado pelo IPEM-MT que atesta que o medidor fora 

REPROVADO (21394235 - Pág. 13). 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 lícitos e exigíveis os valores referentes à relação jurídica 

debatida, cobrados nas faturas acostadas aos autos. 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: 1004863-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004863-29.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SEVERINO FERREIRA DE LIMA REU: GETNET ADQUIRENCIA E 

SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. Vistos etc. SEVERINO 

PEREIRA DE LIMA ingressou perante este juízo com a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor de 

GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A, 

ambos qualificados. Alega, em síntese, ter sido tomado de surpresa 

quando verificou a existência de negativação de seu nome, pela 

requerida, no valor de R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais), cuja 
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origem desconhece, ao passo que jamais efetuou qualquer compra junto à 

requerida. Relata ter entrado em contato com a requerida para verificar a 

origem do débito, oportunidade em que fora informado de que o valor se 

referia “a uma máquina de cartão”. Requereu a concessão de tutela 

antecipada para que fosse dado baixa na restrição existente em seu 

nome, o que fora INDEFERIDO no ID. 19924461. Pugna pela procedência da 

ação para reconhecer a inexistência do débito cobrado pela ré, bem como 

sua condenação no pagamento de danos morais, sem prejuízo da 

responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de estilo. Instruiu a peça 

vestibular com documentos. A requerida foi citada (ID. 20798244), porém 

deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento de resposta (ID. 

31188740), tendo o autor pugnado pela decretação de sua revelia e o 

julgamento antecipado da lide (ID. 27369883). É o relatório. 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. O cotejo dos autos revela que a requerida fora citada (ID. 

20798244), porém deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, 

de modo que DECRETO-LHE A REVELIA e aplico ao presente o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II, do CPC. "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-RJ, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo). Levando-se em consideração, ainda, que tal 

presunção é relativa, concluo, pela análise dos autos, que o pedido da 

requerente merece o total amparo, pois o conjunto probatório comprova a 

tese esposada na inicial, sustentando a presunção que lhe favorece, até 

porque a demandada, ainda que extemporaneamente, não trouxe aos 

autos qualquer prova da regularidade da relação contratual litigiosa. 

Corroborando o entendimento profligado nesta sentença confira-se os 

julgados infra: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS PELO AUTOR - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - 

PROVA DOS AUTOS - RECURSO IMPROVIDO. (38178 MS 2008.038178-4, 

Relator: Des. Atapoã da Costa Feliz, Data de Julgamento: 10/02/2009, 4ª 

Turma Cível, Data de Publicação: 05/03/2009). (destacamos). Recurso - 

Apelação - Declaratória de inexistência de débito - Ausência de 

apresentação de contestação - Revelia configurada - Presunção de 

veracidade dos fatos articulados pela outra parte - Sentença mantida. 

R e c u r s o  i m p r o v i d o .  ( 8 1 6 3 6 4 7 2 0 0 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0081636-47.2007.8.26.0000, Relator: Mauro Conti Machado, Data de 

Julgamento: 07/02/2011, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 02/03/2011). (destaque nosso). Destarte, tendo em vista a 

revelia configurada no presente caso, há que ser declarada inexistente a 

obrigação discutida neste processo em relação ao demandante. 

Entrementes, verifico que o documento juntado ao feito (ID. 19921965 - 

Pág. 2), atesta a aduzida positivação cadastral indevida do nome do 

requerente pela ré, o que comanda o acolhimento da pretensão indenitária 

autoral veiculada na espécie. Sobre a matéria calha transcrever o 

entendimento pretoriano, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO. 

REVELIA. AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 

COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. 1. Segundo 

estabelece o art. 319 do CPC, uma vez configurada a revelia, surge a 

presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Contudo, a 

presunção ora tratada não apresenta caráter absoluto, mas meramente 

relativo, razão pela qual o pedido formulado pelo autor não será 

obrigatoriamente acolhido pelo julgador, que poderá rejeitá-lo em 

decorrência das provas posteriormente produzidas, ou por contradição 

evidenciada na própria petição inicial. 2. A princípio, a inscrição indevida 

de um nome no cadastro dos maus pagadores causa dano moral à vítima, 

sendo inegável o abalo de seu crédito. 3. O valor da indenização deve 

atender ao chamado 'binômio do equilíbrio', não podendo causar 

enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao 

mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima. 

v.v.p.- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. - A indenização deve ser 

fixada com observância da natureza e intensidade do dano, da 

repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da 

capacidade econômica das partes envolvidas, evitando-se enriquecimento 

sem causa da parte autora. (TJ-MG - AC: 10079100679442001 MG , 

Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 03/07/2013, Câmaras Cíveis / 

16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2013). (grifamos). Neste 

diapasão, deve ser fixado o valor indenitário decorrente de tal lesão 

imaterial. O direito à indenização por dano moral resta consagrado por 

força de dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, incisos V e X) e, como 

afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a doutrina e a jurisprudência já se 

manifestaram a respeito do alcance desses dispositivos. Caio Mário da 

Silva Pereira comentou: ‘A Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá 

de cal na resistência à reparação do dano moral... Destarte, o argumento 

baseado na ausência de um princípio geral desaparece. E, assim, a 

reparação do dano moral integra-se definitivamente em nosso direito.” (In 

“Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. Saraiva, pág. 407). Nesse rumo, 

confira-se os julgados abaixo: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - REVELIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE 

FIXAÇÃO - MANUTENÇÃO. - Diante da revelia da requerida, e, por 

conseguinte, da ausência de comprovação da existência de relação 

jurídica entre as partes, resta presumida a inadequação da inscrição do 

nome do autor nos cadastros restritivos, por dívida inexistente - Em ação 

de indenização por danos morais, decorrentes de indevida inscrição de 

nome no cadastro dos inadimplentes, não se exige a comprovação dos 

danos morais, que surgem automaticamente, tão logo se dê a negativação 

indevida. - O 'quantum' indenizatório por dano moral não deve ser a causa 

de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o 

sentido de punição. (TJ-MG - AC: 10145130700530002 MG, Relator: 

Domingos Coelho, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 

19/03/2019). (Grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANOS 

MORAIS PRESUMIDOS - PESSOA JURÍDICA PASSÍVEL DE DANO MORAL - 

DEVER DE INDENIZAR. - A inscrição indevida em cadastro restritivo de 

crédito gera obrigação de reparação dos danos morais, presumíveis nesta 

hipótese. - A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a 

pessoa jurídica pode sofrer dano moral passível de reparação pecuniária. 

RECURSO PROVIDO. (TJ-MG - AC: 10433103190958001 MG, Relator: 

Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 21/05/2013, Câmaras 

Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2013). 

(Destacamos). Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada 

com indenizatória – bem móvel – revelia – documentos dos autos que 

comprovam os fatos alegados na inicial – negativação do nome – dano 

moral presumido – ação procedente – apelação provida. (TJ-SP - AC: 

10003943720188260526 SP 1000394-37.2018.8.26.0526, Relator: Eros 

Piceli, Data de Julgamento: 20/05/2019, 33ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 20/05/2019). (Grifamos). No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na imagem da vítima (pessoa jurídica) 

e nas suas relações comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação 

da ofensa e de seus efeitos. In casu, tomando como parâmetro os 

critérios acima referidos, destacando, principalmente, que o abalo moral 

sofrido pelo requerente foi resultante da conduta negligente referenciada 

da requerida, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), parece de monta a reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou a demandante. Com efeito, 

tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, 

ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a 

qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Nesta quadra 

calha a fiveleta transcrever o julgado abaixo que estabelece os termos 

iniciais a serem observados no que pertine a incidência da correção 

monetária e de juros moratórios em casos como o presente de 

responsabilidade extracontratual, in verbis: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS 

MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A 

orientação deste Tribunal é de que, em se tratando de danos morais, o 
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termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que 

fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir 

do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 

54/STJ). Embargos acolhidos.[1] (destaque nosso) DIANTE DO EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo procedenteS os pedidos 

insertos na inicial, para o fim de DECLARAR inexigibilidade da obrigação 

litigiosa em face do autor, bem como CONDENAR a requerida a indenizá-lo 

no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e 

acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, desde 

a data da positivação cadastral litigiosa. CONDENO a requerida ao 

pagamento das despesas e custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Preclusas as 

vias recursais e inexistindo requerimento para cumprimento deste 

comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as cautelas de estilo. 

P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] EDcl no REsp 

615.939/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13.09.2005, DJ 10.10.2005 p. 359.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006361-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006361-63.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSIMAR DA SILVA MIRANDA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. JOSIMAR DA 

SILVA MIRANDA 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 6/994067-7, e que 

recebera para pagamento fatura referente à recuperação de consumo no 

importe de R$ 6.028,48 (seis mil, vinte e oito reais e quarenta e oito 

centavos), com vencimento em 29/03/2019. Relata ter sabido de vistoria 

realizada pela requerida em sua UC após o recebimento da supracitada 

fatura, não tendo sequer recebido cópia do TOI. Aduz que o débito em 

questão culminou com a negativação de seu nome. 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 

procedesse com a baixa da negativação existente, o que restou 

DEFERIDO no ID. 20812834. Pugna ao final pela procedência dos pedidos 

para que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como 

condenada a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, 

sem prejuízo de custas processuais e honorários advocatícios. Com a 

inicial vieram documentos. Conciliação INFRUTÍFERA (ID. 23727628). 

Devidamente citada, a requerida apresentou Contestação no ID. 21810164, 

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. 25481854), o 

autor rebateu as alegações da requerida e reiterou os pedidos iniciais. A 

parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 28414215), 

ao passo que o autor nada postulou. Era o que tinha a relatar. Fundamento 

e DECIDO. Registro que o julgamento antecipado da lide, in casu, não 

representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o sodalício Superior 

Tribunal de Justiça, orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). 

(destaquei) “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, passando à sua análise. O cerne da 

controvérsia cinge-se a exigibilidade do débito de R$ 6.028,48 (seis mil, 

vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), constante da fatura de 

20797861 - Pág. 1, referente ao consumo de energia elétrica apurado na 

unidade consumidora do autor. Verifica-se de Contestação apresentada 

que a requerida alegou a exigibilidade da fatura de energia elétrica por ela 

emitida, juntando documentos para a comprovação de suas alegações. 

Assim, o ônus da prova lhe foi atraído em razão do disposto no artigo 373, 

inciso II do CPC. Para sustentar a exigibilidade do débito da unidade 

consumidora em referência, a Concessionária aduz que, em 08/11/2018, 

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 696602 (ID. 

21810162). Narra a requerida que, após adotar o procedimento padrão, 

revisou o quantum energético não aferido no período de 03/2015 a 

10/2018, 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$ 6.028,48 (seis mil, vinte e oito reais e 

quarenta e oito centavos). Afirmou a Concessionária que, cumprindo 

estritamente as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução 

n. 414/2010 da ANEEL), notificou o autor de todo o procedimento até então 

adotado por meio de Carta ao Cliente (ID. 21810158 - 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. 

21810158 - Pág. 2), laudo do IPEM-MT atestado que o medido não estava 

funcionando regularmente (21810161 - Pág. 1) e diversas fotografias 

atestando a que o MEDIDOR ESTAVA SERRADO, conforme ID. 21810164 - 

Pág. 6. 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 
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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 21810158 - 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. 20812834. 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001553-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUEDES DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA (REU)

ARNALDO FRANCISCO TEIXEIRA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001553-20.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOAO GUEDES DE MEDEIROS REU: CRISTOVAO JOSE 

TEIXEIRA, ARNALDO FRANCISCO TEIXEIRA Vistos etc. JOÃO GUEDES DE 

MEDEIROS, devidamente qualificado, propôs a presente ação de obrigação 

de fazer, em face de CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA e ARNALDO 

FRANCISCO TEIXEIRA, também qualificados nos autos, alegando em 

síntese que pactuou com os réus, em 31/10/2011, a compra de 54 

(cinquenta e quatro) bezerros da raça nelore, para serem entregues até 

20/04/2012, com idade média de oito meses, à época da entrega, que os 

requeridos não entregaram os bezerros ao Autor. Assim, requer a 

condenação da parte requerida para entregar os bezerros objeto do 

contrato, na fazenda NOVA AMÉRICA, de propriedade do autor, ou que 

pague o valor equivalente em dinheiro, o que representaria a quantia de R$ 

75.060,00, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo das 

verbas de sucumbência, juntando ainda documentos. A parte requerida foi 

citada (ID 20546661), porém deixou transcorrer in albis o prazo para 

oferecimento de resposta, tendo a parte autora pugnado pela decretação 

da revelia e o julgamento antecipado da lide (ID 23665325). É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. De proêmio, entendo não haver 

necessidade de produção probatória no caso em testilha, considerando 

que os elementos de convicção reunidos na contenda se mostram 

suficientes para sua apreciação final, o que permite, desde logo, o 

julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no artigo 355, inciso I, 

do CPC. Ademais, o julgamento imediato da lide tem cabimento e é oportuno 

porque, além de a causa envolver tema preponderantemente de fato e de 

direito, reconheço que a prova documental, sobretudo quanto aos 

aspectos fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca 

de todos os aspectos do litígio. Colaciono o magistério de Humberto 

Theodoro Júnior[1], a respeito da matéria: "Diante da revelia, torna-se 

desnecessária, portanto, a prova dos fatos em que se baseou o pedido de 

modo a permitir o julgamento antecipado da lide, dispensando-se, desde 

logo, a audiência de instrução e julgamento (art. 333, II)." (destacamos) 

Com efeito, o cotejo dos autos revela que a parte requerida, regularmente 

citada (ID 20546661), não apresentou defesa (ID 25193753) [2], 

incorrendo em revelia, de modo a ensejar presunção juris tantum de 

veracidade dos fatos articulados na petição inicial, a rigor do art. 344, do 

CPC. Corroborando tal entendimento transcrevo os seguintes arestos: 

“REVELIA. EFEITOS. A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS PELO AUTOR EM FACE A REVELIA DO REU E RELATIVA, 

PODENDO CEDER A OUTRAS CIRCUNSTANCIAS CONSTANTES DOS 

AUTOS, DE ACORDO COM O PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO 

JUIZ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (ProcessoREsp 2846 RS 

1990/0003653-4. Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA. Publicação DJ 

15.04.1991 p. 4302. RSTJ vol. 20 p. 252. Julgamento2 de Outubro de 1990. 

Relator Ministro BARROS MONTEIRO).” (sublinhamos). “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento do juiz (STJ-4ªT., RSTJ 

100/183).” (negritei). A revelia do réu, como se sabe, implica na presunção 

de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial. Não obstante não 

ter ela o condão de acarretar, necessariamente, a procedência da 

demanda, pois não afasta do Magistrado o poder de conhecer das 

questões de direito, observo que, neste caso específico, as provas 

contidas nos autos não são capazes de derrubar a presunção que 

favorece o requerente quanto aos fatos[3] por ele alegados. Conforme 

analisado acima, a parte demandada tornou-se revel. Muito embora exista 

contra ela a presunção de veracidade dos fatos não contestados, trata-se 

de presunção relativa, que somente poderá ser derrubada quando, pelo 

conjunto probatório, resultar a comprovação de prova contrária ao fato 

narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no presente caso. No caso 

vertente, os efeitos da revelia, aliados aos documentos apresentados na 

peça de ingresso, fazem presumir como verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, até porque a parte requerida não impugnou o pedido, onde 

poderia se defender e fazer prova com o intuito de desconstituir a 

pretensão autoral. Outrossim, compulsando os autos verifica-se que 

restou demonstrado na liça a aquisição e o pagamento de 54 (cinquenta e 

quatro) bezerros da raça nelore, para serem entregues até 20/04/2012, 

com idade média de oito meses (ID 1575767), bem como, a interpelação da 

parte autora administrativamente junto aos requeridos para o cumprimento 

do contrato em tela (ID 1575769). No caso, como visto, diante do 

adimplemento do contrato por parte do autor, a correspondente entrega 

dos semoventes pelos réus na forma pactuada é devida. Outrossim, não 

há que se falar em condenação dos réus, neste momento, em pagar 

quantia, tendo em vista que é modalidade obrigacional diversa da prevista 

no contrato em tela, a qual somente poderá ser alterada após o trânsito em 

julgado do comando judicial exequendo. Nesse sentido, segue o 

entendimento pretoriano: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER OU 

ENTREGA DE COISA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 
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1. O legislador processual brasileiro deu tratamento distinto à execução 

para entrega de coisa e para obrigação de fazer/não fazer em relação à 

execução para pagamento de quantia certa, de forma que a sanção para 

o descumprimento da obrigação de fazer/não fazer e de entregar coisa é 

a astreinte, enquanto que a sanção para o descumprimento da obrigação 

de pagar quantia certa é a multa fixa de 10%. 2. Para as obrigações de 

fazer/não fazer ou entregar coisa, o legislador reservou ao juiz um 

elevado poder executivo, cabendo-lhe optar pelo meio de execução que 

reputar mais adequado ao caso concreto, inclusive podendo alterar a 

modalidade de execução após o trânsito em julgado da decisão 

exequenda. Para as obrigações de pagar quantia certa, preservou a 

tipicidade dos meios de execução. A multa prevista no art. 475-J do 

CPC/1973 é efeito legal da sentença condenatória na obrigação de pagar 

quantia certa, e as astreintes são fruto de fixação particular do juiz, 

aspecto que obsta a pretensão de dar tratamento uniforme a ambas. 3. A 

necessidade de intimação pessoal do devedor para cumprimento de 

obrigação de fazer/não fazer ou entregar coisa deriva da gravidade das 

consequências do descumprimento da ordem judicial, que pode levar até 

mesmo à responsabilidade pelo crime de desobediência (art. 330 do 

Código Penal), em comparação àquelas decorrentes do descumprimento 

de determinação de pagar quantia certa. Portanto, o devedor de obrigação 

de fazer/não fazer ou de entregar coisa, quando tem contra si ordem para 

cumprimento da decisão judicial, deve ser intimado pessoalmente, em 

razão das múltiplas e graves consequências de seu eventual 

desatendimento ao mandamento jurisdicional. 4. Embargos de divergência 

conhecidos e desprovidos. (STJ - EREsp: 1371209 SP 2013/0056514-0, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE 

- CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).” (grifamos) 

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para o fim de DETERMINAR que os réus solidariamente promovam a 

entrega dos 54 (cinquenta e quatro) bezerros da raça nelore, com idade 

média de oito meses, na fazenda NOVA AMÉRICA, de propriedade do 

autor, no prazo de 15 (quinze dias). Condeno os demandados 

solidariamente no pagamento das despesas e custas processuais, bem 

como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. 

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento 

para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se 

mediante as cautelas de estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Forense, 41ª 

edição, p. 367. [2] Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição;[...] [3] "Os fatos" é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos "restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito" (RTFR 159/73).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002305-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (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: 1002305-84.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA REU: ENERGISA MATO 

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

SUPERMERCADOS propôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR em 

face de ENERGISA - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., também qualificada, alegando, em síntese, que a requerida 

teria encontrado irregularidades no medidor de energia da unidade 

consumidora de sua responsabilidade e, em procedimento unilateral, 

faturou o montante de R$ 38.129,71 (trinta e oito mil cento e vinte e nove 

reais e setenta e um centavos). Requereu a antecipação de tutela para 

determinar que a requerida não suspendesse o fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora de sua responsabilidade, bem como se 

abstivesse de cobrar o valor litigioso, o que fora INDEFERIDO no ID 

18752713, porém CONCEDIDO na esfera recursal (ID 18978149). Pugnou 

pela procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexistência da 

fatura referida e condenar a requerida ao pagamento da indenização por 

danos morais, bem como custas processuais e honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram documentos. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação (ID. 19393685), aduzindo, preliminarmente, 

incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa, 

e no Mérito, que a fatura emitida é legal, uma vez que teria sido calculada 

nos termos da legislação em vigor, tendo a agido no exercício regular de 

direito. Ainda teceu comentários acerca da inexistência do dano moral, 

pugnando ao fim pela improcedência dos pedidos descritos na inicial, 

juntando documentos. Em sede de impugnação (ID. 21960077), a autora 

rebateu as alegações da requerida e reiterou o pedido inicial. Instadas as 

partes a manifestarem interesse na produção de provas, a requerida 

pugnou por audiência de instrução (ID 25134698), ao passo que a autora 

pelo julgamento antecipado da lide (ID 25684884). É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. Registro que o julgamento antecipado da lide, in 

casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o sodalício Superior 

Tribunal de Justiça, orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). 

(destaquei) “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, INDEFIRO o pleito de produção de provas e 

passando à análise do feito. A preliminar arguida não enseja maiores 

digressões, ao passo que o feito tramita pelo rito comum ordinário, de 

modo que a INDEFIRO de plano. O cerne da controvérsia cinge-se a 

exigibilidade do débito constante da fatura de ID. 18706178, no importe de 

R$ 38.129,71 (trinta e oito mil cento e vinte e nove reais e setenta e um 

centavos), referente ao consumo de energia elétrica apurado na unidade 

consumidora n.º 6/1048142-2. Compulsando os autos, verifica-se que, em 

Contestação, fora alegado pela requerida a exigibilidade da fatura de 

energia elétrica por ela emitida, juntando os documentos para a 

comprovação de suas alegações (ID 19393685). 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 12/092018, realizou vistoria no 

equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, 

ocasião em que detectara PROCEDIMENTO IRREGULAR NO MEDIDOR, 

lavrando-se o TOI nº 673637 (ID 19393685 - Pág. 7). Narra a requerida 

que, após adotar o procedimento padrão, revisou o quantum energético 

não aferido, para fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o débito 

de R$ 38.129,71 (trinta e oito mil cento e vinte nove reais e setenta e um 

centavos), totalizando em 513 kWh a diferença entre o consumido e o não 

apurado. Afirmou a concessionária que cumprindo estritamente as 

determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da 

ANEEL), notificou o autor de todo o procedimento até então adotado (ID. 

19393686 - Pág. 1), bem como das conclusões, a fim de que garantisse o 

direito ao contraditório, o que tornaria a fatura de energia elétrica em 
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comento legal e exigível, tendo agido no exercício regular do seu direito. 

Além disso, acostou aos autos fotocópia do TOI - Termo de Ocorrência e 

Inspeção (ID. 19393686) realizado no estabelecimento comercial e na 

presença de acompanhante, além de planilha de cálculo de revisão de 

faturamento (ID. 19393686 - Pág. 2), e diversas fotografias explicitando o 

ocorrido (ID. 19393686). Diante destes elementos, tem-se que a requerida 

agiu amparada na Resolução nº. 414/2010/ANEEL, que autoriza a 

concessionária de fornecimento de energia elétrica a proceder com a 

apuração do consumo de energia 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 dos documentos 

acostados que foi 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 o autor comprovado a 

irregularidade/ilegalidade da cobrança, 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. 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 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004940-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004940-09.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: RODOTEMPO 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Vistos etc. Conforme se depreende 

dos autos, a parte autora requereu a desistência da ação. Desnecessária 

a concordância do réu, eis que sequer houve citação. Sobre o tema, cabe 

citar o seguinte aresto, in verbis: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. 

INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO RÉU. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de agravo de 

instrumento interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de 

homologação da desistência. II - De acordo com a jurisprudência 

dominante do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, via de regra, 

desde que não oferecida a contestação, o autor pode requerer a 

desistência da ação, antes do transcurso do prazo para a apresentação 

de defesa, independentemente do consentimento do réu para a sua 

homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, Relator: Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a desistência da 

ação formulada pela parte requerente no ID. 27247468, fazendo-o por 

Sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Eventuais 

custas pela desistente. Sem honorários ante a ausência de 

contenciosidade na liça. Proceda-se com o necessário para baixa de 

eventual restrição judicial, na forma requerida pelo autor. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. 

I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005652-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PEREIRA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005652-96.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

GMAC S.A. Advogados do(a) REQUERENTE: WILLIAN HIDEKI YAMAMURA 

- MT17564/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - MT4482-O, MARCELO 

BRASIL SALIBA - MT11546-O REQUERIDO: MAURO PEREIRA TEIXEIRA 

Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora requereu a 

desistência da ação. Desnecessária a concordância do réu, eis que 

sequer houve citação. Sobre o tema, cabe citar o seguinte aresto, in 

verbis: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO 

APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I 

- Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão 
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judicial que indeferiu o pedido de homologação da desistência. II - De 

acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, 

entende-se que, via de regra, desde que não oferecida a contestação, o 

autor pode requerer a desistência da ação, antes do transcurso do prazo 

para a apresentação de defesa, independentemente do consentimento do 

réu para a sua homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, 

Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a 

desistência da ação formulada pela parte requerente no ID. 27041735, 

fazendo-o por Sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Eventuais custas pela desistente. Sem honorários ante a ausência 

de contenciosidade na liça. Proceda-se com o necessário para baixa de 

eventual restrição judicial, na forma requerida pelo autor. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. 

I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004594-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL FERREIRA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAERTE GONZAGA FAUSTINO OAB - MT25791/O (ADVOGADO(A))

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004594-58.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MAXSUEL FERREIRA XAVIER REU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUL MT Vistos etc. MAXSUEL FERREIRA XAVIER, 

devidamente qualificado, propôs a presente ação de indenização por dano 

morais c/c indenização por prática de racismo, em face de SICREDI SUL 

MT – COOPERATIVA DE CRÉDITOS DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO, também qualificado nos autos, 

alegando, em síntese, que procurou a agência bancária do requerido 

localizada nesta comarca, para descontar o cheque n°008147. Alega que 

dentro do banco e na fila, foi interrompido por policiais militares, que o 

retiraram da fila e o levaram para fora da instituição bancária, a pedido da 

gerência do banco. Diante de tais fatos, pugna pela condenação do 

requerido no pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$200.000,00, sem prejuízo da responsabilidade pelas verbas 

sucumbenciais de estilo, acostando também. Realizada audiência de 

conciliação infrutífera (ID 9803205). A requerida contestou (ID 10033355), 

alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva e no mérito defendendo 

inocorrência de prática de calúnia racial, a inexistência de dano moral e, 

ao final, pugna pela improcedência dos pleitos insertos na exordial, 

juntando ainda documentos. Em sede de impugnação a parte autora 

rebateu as alegações da parte requerida e reiterou os pedidos iniciais (ID 

10868099). O feito foi saneado, com a designação de audiência de 

instrução e julgamento (ID 21538670). Na audiência de instrução e 

julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e homologadas as 

desistências probatórias, ocasião em que as partes apresentaram 

alegações finais remissivas (ID. 26134239). É o relatório. Fundamento e 

decido. Não havendo nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, passo 

à análise do mérito. Neste diapasão, compulsando os autos, verifico que a 

controvérsia encetada na liça cinge-se a suposta ofensa à integridade 

moral do autor causada por funcionários do banco réu. Dessa forma, em 

detida análise dos fatos e documentos acostados nos autos, verifico que 

a parte autora não logrou êxito em comprovar que os funcionários do 

requerido cometeram ato ilícito e que tal conduta teria lhe causado dano 

moral a ser indenizado. Em se tratando de ônus da prova, urge 

transcrever o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor.”(grifamos) Sobre o mesmo tema, confira-se os seguintes arestos: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

AGRAVO RETIDO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE APRECIAÇÃO 

DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA OFENSA À HONRA. 

FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME À AUTORA. CALÚNIA NÃO 

CONFIGURADA. NÃO OCORRÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL CONTRA 

A REQUERENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO MORAL. 

EXEGESE DO ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE 

INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I 

¿ Não havendo requerimento expresso para apreciação de agravo retido 

em razões da apelação, deixa-se de conhecê-lo por faltar-lhe um de seus 

requisitos de admissibilidade, conforme dispõe o art. 523, § 1º, do Código 

de Processo Civil. II ¿ Nas ações em que se pleiteia a compensação por 

dano moral advindo da prática de injúria, calúnia ou difamação, é 

imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido (dano imaterial), do 

elemento intencional (dolo ou culpa) e do nexo de causalidade (relação 

entre o fato e o resultado danoso), conforme preconiza o artigo 186 do 

Código Civil. Destarte, inexiste o dever de indenizar se a autora ¿ muito 

embora sustente ter sido ofendida por falsa imputação de furto e sofrido 

discriminação racial no momento em que foi demitida da escola em que 

lecionava ¿ não logra êxito em comprovar ou demonstrar por fortes 

indícios suas assertivas. III - Para ver a sua pretensão atendida, tem a 

autora o ônus de demonstrar a veracidade de seus articulados, 

comprovando satisfatoriamente os fatos e fundamentos jurídicos do 

pedido (art. 333, I, CPC), sob pena de indeferimento da pretensão. Se, 

inversamente, do cotejo das provas, não é possível aferir o dano e o ato 

ilícito alegado, deve ser o pedido da autora julgado improcedente. (TJ-SC - 

AC: 451009 SC 2006.045100-9, Relator: Joel Figueira Júnior, Data de 

Julgamento: 19/08/2010, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de 

Publicação: Apelação Cível n. , de Urussanga)” (destacamos) 

“INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE VENDA. PROVA. ÔNUS 

DO AUTOR. INVERSÃO QUE PRESSUPÕE A VEROSSIMILHANÇA DA 

ALEGAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA. Não tendo o autor se 

desincumbido de provar os fatos alegados na inicial, a manutenção da 

sentença de improcedência é medida a se impor. RECURSO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004362364, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 12/11/2013) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004362364 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data 

de Julgamento: 12/11/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 13/11/2013)” (destacamos) “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRESSÃO 

VERBAL. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

OCORRÊNCIA DO EVENTO ILÍCITO A DAR VEROSSIMILHANÇA ÀS 

ALEGAÇÕES DA PARTE. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS 

QUE LHE CABIA (ART. 373, I DO NCPC). ALEGAÇÃO DE INJÚRIA RACIAL 

FEITA EM RAZÕES DE RECURSO QUE CONSTITUI INOVAÇÃO RECURSAL. 

- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005945373, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado 

em 23/06/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005945373 RS, Relator: 

Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 23/06/2016, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

27/06/2016)” (grifo nosso) “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO 

CÍVEL. DANOS MORAIS. CALÚNIA E INJÚRIA RACIAL EM 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 

VALORAÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. NEXO DE 

CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Para que se verifique o dano moral supostamente 

experimentado, é imprescindível a demonstração da existência das 

supostas ofensas proferidas pelo funcionário responsável pelo 

atendimento no estabelecimento comercial. 2. Inexiste ilicitude na oitiva de 

pessoas com vínculo de trabalho da pessoa jurídica apontada como 

ofensora (artigo 447 do Código de Processo Civil). 3. Tratando-se de 

testemunha do autor a quem compete o ônus da prova do fato constitutivo 

do direito afirmado com a causa de pedir, a recusa em prestar depoimento 

enseja a condução coercitiva a requerimento da parte interessada, sob 

pena de não poder alegar escusa quanto a dever expresso imposto pela 

lei processual civil (CPC, art. 373, I). Logo, não produzida a prova que 

compete ao autor, o juiz decidirá a lide segundo os elementos que 

informam a instrução processual, consoante critério de julgamento. 4. 

Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07059647720188070018 DF 
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0705964-77.2018.8.07.0018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de 

Julgamento: 11/09/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 17/09/2019.)” (ressaltamos) Assim sendo, não restou evidenciado 

na liça que os prepostos do requerido teriam cometido conduta ilícita em 

face do demandante, posto que a testemunha ISDAIANE MACIEL 

BEZERRA ouvida em juízo (ID. 26136625), informou que depois de terem 

ocorrido alguns assaltos na agencia em comento, o banco teria passado a 

observar atitudes das pessoas (entrar muito na agencia, ficar olhando as 

câmeras e se aproximar dos vigilantes), solicitando apenas rondas a 

Policia Militar. Nesse sentido, segue o entendimento pretoriano, vejamos: 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM 

POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1 - ABORDAGEM POLICIAL. 

DANOS MORAIS. CONQUANTO O DIREITO PÁTRIO TENHA COMBATIDO É 

A ABORDAGEM POLICIAL VIOLENTA (RESP 978651 / SP), EXCESSIVA 

(ACÓRDÃO N.740562, 20100111414492APC. TJDFT) E ABUSIVA (RESP 

1224151 / CE), A ABORDAGEM POLICIAL PACÍFICA E REGULAR 

CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, NÃO SENDO APTA A 

GERAR DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 2 - DE OUTRA 

PARTE, É DESPIDA DE RESPALDO PROBATÓRIO A ALEGAÇÃO DE QUE O 

GERENTE DO BANCO IMPUTOU AO AUTOR A PECHA DE SUSPEITO DE 

CRIME. 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF - ACJ: 

20130110430536 DF 0043053-08.2013.8.07.0001, Relator: AISTON 

HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/01/2014, 2ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 30/01/2014 . Pág.: 1090).” (grifo nosso) “Ação de 

indenização por danos morais. Abordagem policial efetuada no interior de 

agência bancária da ré. Alegação de sofrimento de danos morais em 

razão de abordagem abusiva. Sentença. Procedência. Apelação. 

Responsabilidade do banco não verificada. Excludente de 

responsabilidade. Culpa exclusiva de terceiro – art. 14, § 3º, II, CDC. 

Banco que não tem qualquer controle sobre as atividades dos policiais 

militares, ainda que dentro de sua agência bancária. Sentença reformada. 

Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00082253220128260408 SP 

0008225-32.2012.8.26.0408, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de 

Julgamento: 28/06/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 28/06/2017).” (destaque nosso) Neste contexto, não 

comprovada a conduta irregular dos funcionários do requerido e 

inexistindo prova segura de que a situação enfocada nos autos teve o 

condão de romper o equilíbrio psicológico do requerente, a ponto de 

ensejar efetiva dor, vexame, sofrimento ou humilhação ao autor, hábil a 

justificar a reparação por danos morais, impõe-se o indeferimento da 

pretensão autoral. . Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 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 beneficiária da AJG (ID 9218652). 

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001047-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARLLA THAYANNY ALVES DE MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001047-39.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KARLLA THAYANNY ALVES DE MESQUITA REQUERIDO: 

GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. KARLLA THAYANNY ALVES DE 

MESQUITA propôs a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., ambas 

qualificadas. Alega, em síntese, que, em 11/09/2018, adquiriu junto à 

requerida duas passagens áreas, ida e volta de Cuiabá/MT para 

Teresina/PI, cujo voo de ida estava marcado para o dia 22/12/2018 e 

retorno para o dia 02/01/2019. Relata que no dia da volta, portanto, 

02/01/2019, ao comparecer ao aeroporto de Teresina/PI para embarque, já 

que suas atividades laborais se iniciariam em 03/01/2019, nesta cidade de 

Rondonópolis-MT, fora informada pela requerida de que o voo havia sido 

cancelado, sem maiores explicações, sendo, então, remanejado para o dia 

posterior, 03/01/2019, quando já deveria estar em labor. Pelo ocorrido 

postula a procedência dos pedidos para que a requerida seja condenada 

no importe de R$ 153,40 (cento e cinquenta e três reais e quarenta 

centavos) a título de danos materiais, referentes ao dia de ausência ao 

labor e a prévia marcação de assentos, bem como em danos morais, sem 

prejuízo das demais verbas e honorários de sucumbência. Juntou 

documentos à inicial. A requerida contestou a ação (ID. 19180004), 

alegando, em suma, ausência de responsabilidade em razão de o 

cancelamento ter se dado por obras no aeroporto, bem como a existência 

de tentativas frustradas em avisar a autora com antecedência acerca do 

cancelamento, assim como inexistência de danos materiais e morais 

indenizáveis, pugnando pela improcedência dos pleitos insertos na 

exordial, juntando ainda documentos. Em sede de impugnação, a autora 

rebateu as alegações da requerida e reiterou os pedidos iniciais (ID. 

19972721). Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de 

provas, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 22538276 

e 22357275). Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Registro 

que o julgamento antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento 

de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos 

autos elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja 

proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A 

respeito do tema, o sodalício Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos: 

“Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer 

diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito 

for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 

04/12/2014, DJe 03/02/2015). (destaquei) “Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 

1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado 

da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se 

desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a 

favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz 

Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da lide, 

predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade 

ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de 

cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do 

pelo contraditório” (STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos 

Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). 

(negritei) Portanto, tendo em vista que a presente demanda já se encontra 

madura para decisão, podendo ser resolvida mediante o julgamento 

antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, passo à sua 

análise. O primeiro ponto a se estatuir é a indiscutível incidência do Código 

Consumerista ao caso, de acordo com os arts. 2º e 3º do CDC, pois 

configurada a relação de consumo. Narra a requerida que o 

remanejamento do voo refugiu por completo à sua competência, tendo 

derivado de reformas ocorridas no aeroporto, que acarretaram 

congestionamento no tráfego na malha aeroviária, um “fato de terceiro”, 

que a eximiria de responsabilidade. No que tange aos danos materiais, 

sustenta que a marcação de assentos é serviço oferecido pela cia. aérea 

aos passageiros para que, previamente, escolham o local a sentar, e que, 

após determinado período, torna-se gratuito, de modo que, como a autora 

optou pela escolha antes do período de gratuidade, não houve prejuízo 

algum, mesmo porque embarcou no dia posterior. Em relação à 

indenização por dias não trabalhados, pontua que a autora não fez prova 

alguma. Pois bem. A responsabilidade aqui é objetiva, nos termos do art. 

14, do CDC[1], ensejando reparação de danos oriundos de prestação de 

serviços, independentemente da existência de culpa. Tendo o CDC 

adotado a teoria do risco da atividade, que significa que, aquele que 

presta atividade lucrativa responde pelos riscos, o fortuito apto a eximir a 

responsabilidade necessita ser imprevisível, inevitável e eventual, 

totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, o 

que não se provou. A requerida, diga-se, somente se eximiria nos casos 

de prova inequívoca de que [i] prestado o serviço, o defeito inexiste; ou [ii] 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.[2] O aduzido grande fluxo 
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da malha aeroviária não é imprevisível, pelo contrário, é inerente à 

atividade de transporte aéreo. Trata-se de encargo das companhias 

aéreas, justamente pela sua previsibilidade, contar, preventivamente, com 

alternativas, vias e meios para que, quando de sua ocorrência, toda ajuda 

material-financeira necessária seja prestada aos afetados, para que 

assim concluam o trajeto completo e em tempo hábil até seu destino final. 

Quanto à sua eventualidade ou desprendimento da atividade comumente 

prestada pelo fornecedor, o superfluxo na malha aérea não é esporádico, 

eventual, mas corriqueiro, comum. Referente à inevitabilidade, resta 

afastada em dois pontos. O primeiro, pois, mesmo que a mudança tenha 

derivado de condições adversas momentâneas no tráfego aéreo, ainda 

assim tratar-se-ia de fortuito interno, e não externo, ou seja, 

acontecimentos relacionados ao risco da atividade prestada pelo 

fornecedor. Só e tão somente o fortuito externo seria apto a ensejar a 

irresponsabilidade da autora. De todo modo, interno ou externo – e, aqui, 

toca-se no segundo ponto - em momento algum a requerida fez prova 

suficiente num ou noutro sentido. A falha na prestação do serviço 

contratado pela autora é patente. Os deveres da requerida não se 

restringiam tão somente a tentar informar previamente a consumidora, mas 

a agir para que a aquela fosse alocada em outro voo que permitisse seu 

desembarque ao destino em tempo hábil, o que não ocorreu. Logo, 

insofismável o dever de indenizar, tendo em vista tratar-se aqui de dano 

moral presumido. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM AVIÃO 

COM DECOLAGEM TARDIA. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

CONGESTIONAMENTO NA MALHA AÉREA. TESE NÃO COMPROVADA. 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS PRESUMIDOS. VALOR MANTIDO. JUROS 

DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. 

ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DEVIDAMENTE ARBITRADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

FIXAÇÃO.RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO 

DA RÉ NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00405938120188160014 PR 

0040593-81.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Sérgio 

Roberto Nóbrega Rolanski, Data de Julgamento: 25/11/2019, 9ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 25/11/2019). (Destacamos). APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CANCELAMENTO DE VOO - DANO MORAL - 

OCORRÊNCIA. - Não se desincumbindo do ônus de provar que houve 

culpa exclusiva do consumidor, resta caracterizado o dever de indenizar 

os danos causados - O cancelamento de voo é capaz de causar 

sofrimento, desgosto e angústia no indivíduo, o que ultrapassa os meros 

aborrecimentos - O quantum indenizatório deve ser arbitrado em um valor 

que não seja muito elevado, chegando a configurar enriquecimento sem 

causa, nem muito baixo sob pena de não produzir no causador do dano a 

sensação de punição. Para tanto, deve-se observar os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000190380832001 

MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 26/06/2019, Data de 

Publicação: 27/06/2019). (Destacamos). APELAÇÃO CÍVEL – 

TRANSPORTE AÉREO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CANCELAMENTO DE 

VOO INTERNACIONAL - Falha na prestação do serviço comprovada – A 

responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, devendo reparar 

eventuais danos causados ao consumidor, em virtude da má prestação do 

serviço oferecido - O atraso e cancelamento de voo, em decorrência de 

eventual problema técnico, não configura força maior - Dever de indenizar 

configurado - Quantum indenizatório que cabe ser reduzido para R$ 

4.000,00 levando-se em consideração a análise do caso concreto – 

Sucumbência recíproca - Apelo parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 

10110205620158260224 SP 1011020-56.2015.8.26.0224, Relator: Jacob 

Valente, Data de Julgamento: 07/03/2016, 12ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 07/03/2016). (Destacamos). JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. 

INTENSIDADE DO TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) V. Assim, não merece acolhida a 

alegação da recorrente de que os eventuais danos suportados pelos 

autores decorreram de força maior ou culpa exclusiva de terceiro. Isso 

porque, mesmo que o atraso tenha decorrido das condições do tráfego 

aéreo, não se pode excluir sua responsabilidade, uma vez que tal situação 

caracteriza fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas 

relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea. VI. A 

falha na prestação do serviço restou evidenciada, tendo em vista que a 

parte recorrida somente foi reacomodada em um voo que decolou cerca 

de 6 horas após o horário previsto (ID 4712430; 712434; 4712424 - Pág. 

6). Além disso, a concessão de voucher alimentação no valor de R$ 40,00 

a cada um dos recorridos, mostra-se insuficiente e incapaz de afastar a 

incidência dos danos morais e materiais. (TJ-DF 07082616320188070016 

DF 0708261-63.2018.8.07.0016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 25/07/2018. Pub.DJE: 31/07/2018). (grifo nosso). No que 

tange ao pleito indenizatório por danos materiais, procede tão somente em 

parte. Em relação à devolução da taxa de reserva de assentos, o pleito 

procede, vez que pagou a autora pela comodidade, mas dela não pode 

usufruir, senão vejamos: DANO MORAL. TURISMO INTERNACIONAL. 

CANCELAMENTO DE VOO. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. 1. Os 

autores narraram que tiveram um voo internacional (de Guarulhos a Nova 

York) cancelado pela ré cerca de 5 horas antes do embarque. 2. A ré teria 

oferecido outro voo, com escala para o dia seguinte, mas para não 

perderem atividades já agendadas no destino (reserva paga em hotel, 

"transfer", passeio de helicóptero), adquiriram passagens com outra 

companhia. 3. Apesar do episódio, a ré teria se recusado a reembolsar 

valores. 4. Dos fatos narrados não se verifica senão ocorrência de danos 

materiais, os quais, contudo, devem, sim, englobar a taxa que pagaram 

pela reserva de assento no voo que não usufruíram. 5. Os 

aborrecimentos, preocupações, correrias, estresse sofridos pelos 

autores, no entanto, não configuram abalo psíquico passível de reparação, 

visto que a situação foi contornada de maneira que não perderam nenhum 

dia da programação. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 

10779027620188260100 SP 1077902-76.2018.8.26.0100, Relator: Melo 

Colombi, Data de Julgamento: 02/09/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 02/09/2019). (Destacamos) Por outro lado, em relação 

ao pedido de indenização pelos dias não trabalhados, incabível a almejada 

restituição, tendo em vista que a autora não carreou aos autos prova 

alguma no sentido, não se podendo, inclusive, nem mesmo se deduzir que 

tais montantes foram efetivamente abatidos de seus vencimentos. No 

caso, portanto, é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Destarte, neste diapasão, nos resta somente 

fixar o valor indenitário decorrente de tal lesão imaterial. O direito à 

indenização por dano moral resta consagrado por força de dispositivo da 

Lei Maior (CF, artigo 5.º, incisos V e X) e, como afirma Carlos Roberto 

Gonçalves, “a doutrina e a jurisprudência já se manifestaram a respeito do 

alcance desses dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira comentou: ‘A 

Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à 

reparação do dano moral... Destarte, o argumento baseado na ausência 

de um princípio geral desaparece. E, assim, a reparação do dano moral 

integra-se definitivamente em nosso direito.” (In “Responsabilidade Civil”, 

6.ª ed., Ed. Saraiva, pág. 407). No que se refere ao quantum da 

indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação 

da ofensa e de seus efeitos. In casu, tomando como parâmetro os 

critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo requerente foi resultante da conduta negligente referenciada 

da requerida, entendo que a fixação do quantum indenizatório em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), parece de monta a reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou a demandante. Com efeito, 

tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, 

ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a 

qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 
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produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, págs. 63 a 67). Por 

oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano moral em importe 

inferior ao pleiteado pela requerente não pode ser considerada 

sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do seguinte enunciado 

jurisprudencial: Súmula 326/STJ - Na ação de indenização por dano moral, 

a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 

sucumbência recíproca. (destaque nosso). Derradeiramente, calha 

registrar que em se tratando de condenação por danos morais, em sede 

de responsabilidade contratual, o termo inicial da correção monetária é a 

data da sentença que os arbitrar e o dos juros moratórios a data da 

citação, consoante leciona o julgado abaixo: Superior Tribunal de Justiça 

Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1096560 UF do 

Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL Número do Registro: 2008/0219183-5 Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA Data 

de Decisão: 17/11/2009 Data de Publicação: 26/11/2009 Ementa: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO. RECUSA DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO 

CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de ampliar 

a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido 

consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação 

econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, 

como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - 

Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há 

que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus 

sucumbenciais. III - A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - 

Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a 

conta da citação. Embargos de Declaração acolhidos, em parte.” 

(destaque nosso) DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos 

na inicial, para o fim de CONDENAR a requerida a pagar à autora, a título 

de reembolso e danos materiais, o valor de R$ 60,00 (sessenta reais), 

bem como para CONDENAR a requerida a indenizar a autora no montante 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importe a ser 

pago pela ré de uma única vez, ambos corrigidos monetariamente a partir 

da data deste comando judicial e acrescidos de juros de 1% ao mês, a 

partir da CITAÇÃO. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do 

artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º, do CPC, serão rateadas entre os litigantes na 

proporção de 20% (vinte por cento) pela autora e 80% (oitenta por cento) 

pela requerida, verba cuja exigibilidade por parte da autora fica adstrita ao 

disposto no artigo 98, § 3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG. Preclusas 

as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para 

cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante 

as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO [1] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. [2] § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004833-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA COSTA MARTINS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIO MELO FAGUNDES CARDOSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT7556-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004833-96.2016.8.11.0003. 

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS DA COSTA MARTINS EMBARGADO: JOAO 

MARIO MELO FAGUNDES CARDOSO Vistos etc. Intimado, pessoalmente, 

para promover o necessário ao andamento do feito, o requerente 

quedou-se inerte em face da comunicação processual em comento, feita 

com as advertências legais pertinentes (ID 24684196). É o sucinto relato. 

Decido. A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o 

cabimento da extinção do feito sem resolução de mérito, nestes casos, 

não subsistindo outra providência a ser adotada no presente feito que não 

a sua extinção, em virtude da inércia da parte demandante, devidamente 

intimada para dar andamento processual. Ademais, é cediço que se 

presumem válidas as comunicações e intimação dirigidas ao endereço 

residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, 

cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver 

modificações temporária ou definitiva. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. 

ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES. INÉRCIA DEMONSTRADA. 

Incomportável a reforma da sentença extintiva do processo por abandono 

da causa quando precedida de intimação do advogado, via Diário da 

Justiça, e da parte, pessoalmente, em consonância com o disposto pelo 

art. 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, Súmula 240 do 

Superior Tribunal de Justiça e Súmula 30, do TJGO. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO.” (TJ-GO - APL: 00208077520108090095, Relator: JAIRO 

FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2019, 6ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ de 27/09/2019). (destacamos) “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DO 

CAUSÍDICO E DO AUTOR PESSOALMENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. 1- 

Cumpridas as exigências do artigo 485, inciso III e § 1º do Código de 

Processo Civil, no que se refere à intimação da parte e de seu advogado 

e, não atendida a ordem para promover, sob as penas da lei, o andamento 

do processo, impõe-se a respectiva extinção, por abandono, tal como 

decidido pelo Juiz a quo. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” 

(TJ-GO - APL: 03961379220128090011, Relator: AMARAL WILSON DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 22/03/2019). (ressaltamos) “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. KEOS Nº 70069240786 

(Nº CNJ: 0134272-62.2016.8.21.7000) 2 ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ABANDONO DA CAUSA. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

firmou-se no sentido de que "é obrigatória a intimação do autor, nos casos 

de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a 

parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador" (AgRg no AREsp 

665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, 

DJe 03/08/2015). Precedentes: AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 11/06/2015; 

AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015. 2. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no AREsp 785.799/RJ. Relator: Ministro 

Mauro Campbell Marques. Segunda Turma. Julgado em: 05/11/2015. DJe: 

13/11/2015). (negritamos) Ante o exposto, pelas razões já expendidas 

neste decisum, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por 

sentença nos termos do artigo 354 do citado diploma legal. CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC. 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014528-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANY SOUSA TUNES 00329583158 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT7556-B (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISUL ALIMENTOS SA (REU)

Magistrado(s):
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014528-69.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): HERNANY SOUSA TUNES 00329583158 REU: ALISUL 

ALIMENTOS SA Vistos, etc. Intimada o autor, por meio de seu patrono, 

para pagamento das custas processuais, sob pena de extinção da ação, 

aquele não procedeu a tal recolhimento (ID. 31340458). É o sucinto relato. 

Fundamento e DECIDO. A jurisprudência tem se manifestado no sentido de 

admitir o cabimento da extinção do feito sem resolução do mérito, nestes 

casos, conforme podemos verificar nos arestos abaixo: “PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Consoante 

entendimento desta Corte Especial, quem opõe embargos do devedor deve 

providenciar o pagamento das custas em 30 dias. Decorrido esse prazo, o 

juiz deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal. Precedentes. II - Nos termos da Súmula 168/STJ, "Não cabem 

embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no 

mesmo sentido do acórdão embargado.". III - Agravo interno desprovido. 

(STJ. AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1014847/PA, Rel. Min. GILSON DIPP, 

CORTE ESPECIAL, Julg. 16/09/2013, DJe 25/09/2013).” (destaque nosso) 

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS INICIAIS - OCORRÊNCIA - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM 

JUDICIAL - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO MANTIDA. Consoante orientação 

adotada pelo STJ, mostra-se desnecessária a prévia intimação pessoal da 

parte acerca do iminente cancelamento da distribuição, por falta de 

recolhimento das custas iniciais. Desta feita, indeferidos os benefícios da 

justiça gratuita, por decisão transitada em julgada, impõe-se a parte autora 

efetuar o recolhimento das custas iniciais, diligência para a qual foi 

devidamente intimada pelo DJE. Descumprindo a parte com a obrigação de 

recolhimento das custas iniciais, cabível a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 257, do CPC, o que ocorreu nesta 

seara. (TJMG. Apel.Cív. n. 10351120036949001, Rel.: Luciano Pinto, Julg. 

17/10/2013, 17ª Câm.Cív., Publ. 24/10/2013).”(ressalte nosso) “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DO DEVEDOR. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. O Superior 

Tribunal de Justiça, através de sua Corte Especial, firmou orientação de 

que o cancelamento da distribuição do processo, por ausência de 

recolhimento das custas iniciais, independe da prévia intimação pessoal da 

parte. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ. AgRg no REsp n. 

1336820/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, Julg. 14/10/2014, DJe 21/10/2014).”(grifamos) “APELAÇÃO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO 

– AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há necessidade de se intimar pessoalmente o autor da demanda antes do 

cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas 

iniciais, porquanto é regido pelo art. 257 do CPC, que não traz essa 

exigência. Precedentes do STJ. (TJMT. Apel.Cív. n. 72320/2013, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, 6ª Câm.Cív., Julg. 04/09/2013, Publ. 

09/09/2013).”(ressaltamos) Diante do entendimento profligado nos 

julgados acima, que se amoldam perfeitamente ao caso sub judice, não 

subsiste outra providência a ser adotada no presente feito que não a sua 

extinção sem resolução de mérito, vez que a autora não procedeu ao 

recolhimento dos emolumentos judiciários. ISTO POSTO, pelas razões já 

expendidas neste decisum, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. 

Custas processuais pelo autor. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012445-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LECY APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012445-80.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LECY APARECIDA MARTINS REQUERIDO: TROPICAL 

SUPERMERCADOS LTDA Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a 

parte autora requereu a desistência da ação. Desnecessária a 

concordância do réu, eis que sequer ocorreu a angularização processual. 

Sobre o tema, cabe citar o seguinte aresto, in verbis: PREVIDENCIÁRIO. 

AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A APRESENTAÇÃO 

DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO 

RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de agravo 

de instrumento interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de 

homologação da desistência. II - De acordo com a jurisprudência 

dominante do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, via de regra, 

desde que não oferecida a contestação, o autor pode requerer a 

desistência da ação, antes do transcurso do prazo para a apresentação 

de defesa, independentemente do consentimento do réu para a sua 

homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, Relator: Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a desistência da 

ação formulada pela parte requerente no ID. 27154007, fazendo-o por 

Sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Eventuais 

custas pela desistente. Sem honorários. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004112-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004112-13.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: PAULO 

SERGIO DA SILVA Vistos etc. O feito teve seu trâmite normal, sendo que 

no ID. 19515637 as partes noticiaram a autocomposição, requerendo sua 

homologação e requerendo sua homologação e extinção do feito. No ID. 

26517118, a parte exequente informou a quitação integral do acordo pelo 

executado, requerendo a extinção do feito. É o breve relato. Fundamento e 

DECIDO. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

jurídicos o acordo extrajudicial celebrado entre as partes no ID. 19515637, 

através do qual estabelecem a forma de composição. Por consequência, 

tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com decisão de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC. Honorários indevidos ante a ausência de 

contenciosidade na liça. Preclusas as vias recursais, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1008997-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIR SOARES DA PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000974-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS COSTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 

(ADVOGADO(A))

ROSENILDA PEREIRA DO LAGO OAB - MT23616/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002370-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - MS0011974A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERLEY FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004448-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1003972-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003972-71.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008478-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DIAS REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIZET FATHIMA RAMOS E SILVA ME - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANITA DE CACIA NOTARGIACOMO SALDANHA OAB - RO3644 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1003954-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DE OLIVEIRA MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 
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INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003954-50.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LARISSA DE OLIVEIRA MARCAL REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004077-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004077-48.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FLAVIANY DA SILVA REQUERIDO: MB TERCEIRIZACAO E 

SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004080-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004080-03.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DALVA SILVA PEREIRA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004063-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SOARES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C REZENDE DA SILVA (REQUERIDO)

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY OAB - GO18799 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004063-64.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCAS SOARES DE MATOS REQUERIDO: C REZENDE DA 

SILVA, R. BALKE & BALKE LTDA - ME Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004079-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIELLE CORREA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004079-18.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DANIELLE CORREA DE LIMA REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004958-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004958-25.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004685-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE REZENDE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004685-46.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: KARINE REZENDE NUNES REQUERIDO: MB TERCEIRIZACAO 

E SERVICOS LTDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: REINALDO CAMARGO 

DO NASCIMENTO Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002975-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO LELIS DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000460-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DANIRA SALEGIO BONILLA (REU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN CESAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014135-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002967-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUZA PEREIRA DE ANDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006242-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR PAIVA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001719-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA RODRIGUES FLORENTINO (EXECUTADO)

NOVA LAJE FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

TEREZINHA POLIANA RODRIGUES FLORENTINO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01(um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1ª do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007509-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JOAQUIM DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

POSTULANDO O QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003539-72.2017.8.11.0003

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:

OQ CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01(um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1ª do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014433-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 46 de 274



REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1012510-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009165-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA EUNICE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL VITO OAB - MT0019830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006946-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAYLA KAROLINE LOPES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LEODETE DE PINHO CARVALHO OAB - 007.970.141-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, EM CINCO DIAS, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012729-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PORCIANO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002600-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO NUNES SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006570-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI MARQUES DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA REDIVO OAB - MT24879/O (ADVOGADO(A))

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

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006570-95.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SIRLEI MARQUES DE OLIVEIRA GONCALVES Vistos e 

examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata de ação de 

jurisdição voluntária. Dessa forma, DECLINO da competência de processar 

e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para uma das Varas de Família e Sucessões desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis-MT, 17 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006770-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA FERRAZ DA GAMA (AUTOR)

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:

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

 

PROCESSO n. 1006770-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:TEREZA FERRAZ 

DA GAMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 
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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: 1006772-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UMILTON JOAO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006772-72.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:UMILTON JOAO 

DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

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: 1006775-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

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:

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

 

PROCESSO n. 1006775-27.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDECI 

OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 

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: 1006782-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVA NUNES (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. 1006782-19.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WAGNER SILVA 

NUNES 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: 

03/08/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 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: 1006784-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATHEUS DE JESUS PASSOS (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. 1006784-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCAS 

MATHEUS DE JESUS PASSOS 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: 03/08/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 

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: 1006785-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BRAZILIO 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. 1006785-71.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RENATO 

BRAZILIO 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: 03/08/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 

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: 1006788-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA SOUZA BARROS (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. 1006788-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VANILDA 

SOUZA BARROS 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: 03/08/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006789-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA CAMPOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 48 de 274



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006789-11.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KARINA 

CAMPOS DE LIMA 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: 

03/08/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 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: 1006790-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (TESTEMUNHA)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1006790-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADRIANA 

OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSIAS 

DIAS DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 30/07/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006644-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MOLINO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA GARCIA (REQUERIDO)

MARCIO AMORIM GENTIL (REQUERIDO)

MARCIO AMORIM GENTIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Impulsionamento Certifico a 

impossibilidade de dar cumprimento, por ora, ao despacho ID 31304808, 

em razão da incompletude do endereço do polo passivo. Assim, impulsiono 

os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, apresentar o 

endereço correto para citação, indicando o bairro no qual está localizada a 

rua e numeração previamente apontadas. REQUERENTE: CRISTIANE 

MOLINO DE AGUIAR REQUERIDO: MARCIO AMORIM GENTIL, ANA 

GARCIA, MARCIO AMORIM GENTIL RONDONÓPOLIS, 17 de abril de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012903-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZAR NOVAIS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30605862) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: DENIZAR NOVAIS DA 

ROCHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A RONDONÓPOLIS, 24 de março de 2020. DANIELA MARIA 

ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002309-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA LIRA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis 

(TESTEMUNHA)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002309-58.2018.8.11.0003. 

TESTEMUNHA: ANTONIETA LIRA DE OLIVEIRA TESTEMUNHA: 

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS, 

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS 

Vistos, etc. Da análise dos autos observa-se que o feito retornou da 

Turma Recursal. A referida decisão transitou em julgado consoante 

certidão do processo. Instadas a se manifestar as partes ficaram inertes. 

Assim, a extinção do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, e, em consequência determino o seu 

arquivamento, observadas as formalidades legais. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, de Lei n.º 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006502-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 31292027) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: ANTONIO RAIMUNDO DE 

LIMA REQUERIDO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONOPOLIS RONDONÓPOLIS, 17 de abril de 2020. DANIELA MARIA 

ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006801-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)
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PROCESSO n. 1006801-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALMIR SOARES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA 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: 30/07/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001604-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FIRAS MOHAMED CHARANEK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS AGUERO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000434-82.2020.8.11.0003

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

MOACIR PIRES RODRIGUES OAB - 325.960.651-34 (REPRESENTANTE)

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (RECONVINDO)

 

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: 1006812-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MORAES NASCIMENTO (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. 1006812-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALEX SANDRO 

MORAES NASCIMENTO 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: 30/07/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 

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: 1006817-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE DE FREITAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL, SOCIAL 

E CULTURAL - IDESSC (REQUERIDO)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006817-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCINEIDE DE 

FREITAS CHAGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA SILVA DE 

LIMA SUZANA POLO PASSIVO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

ECONOMICO SUSTENTAVEL, SOCIAL E CULTURAL - IDESSC 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: 03/08/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 

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: 1006820-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PAULA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1006820-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BRUNO PAULA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA ADRYELLI 

VIEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 03/08/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 

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: 1006825-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZARDINO OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006825-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IZARDINO 

OLIVEIRA DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALMIR DE 

SOUZA GIMENES 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/08/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 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: 1006832-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. DE OLIVEIRA CALCADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CARLA SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006832-45.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:F. S. DE 

OLIVEIRA CALCADOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA POLO PASSIVO: CLAUDIA CARLA 

SOUZA 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: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 03/08/2020 Hora: 12:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 

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: 1006839-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON CESAR DE OLIVEIRA MARIGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1006839-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEFFERSON 

CESAR DE OLIVEIRA MARIGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORREA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/08/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000142-97.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WILSON COSTA 

DE 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: Conciliação período 

vespertino Data: 20/07/2020 Hora: 15:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 16 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: 1006763-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE MARIA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006763-13.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSIMERE 

MARIA DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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 
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período vespertino Data: 06/08/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 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: 1000849-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAURI JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000849-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: ADAURI JOSE 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE LIMA 

CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL 

DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL 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: 06/08/2020 Hora: 14:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

16 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: 1006768-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINA FARIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006768-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SILVINA FARIAS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 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: 06/08/2020 Hora: 14:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003670-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. T. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO OAB - MT24589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. E. R. D. P. L. -. M. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003670-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DORISVAL 

ALVES TENORIO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GEAN 

GUILHERME DA COSTA GASPARETO POLO PASSIVO: BAR E 

RESTAURANTE DITADO POPULAR 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: 

06/08/2020 Hora: 14:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 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: 1000699-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA OAB - PR68827 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. I. E. C. D. M. E. E. L. (REU)

L. E. D. B. L. (REU)

 

PROCESSO n. 1000699-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALESSANA 

FRANCIELE SCHLICHTING ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA POLO PASSIVO: LG ELECTRONICS DO 

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: Conciliação período vespertino Data: 06/08/2020 Hora: 15:00 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010097-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACIEL FERNANDES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RANALLI OAB - PR68139 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISOESTE MOLDADOS PLASTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010097-89.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:JACIEL 

FERNANDES DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MIRIAM 

RANALLI POLO PASSIVO: ISOESTE MOLDADOS PLASTICOS 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: 06/08/2020 Hora: 15:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 16 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: 1006776-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR KACEREU (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. 1006776-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANTENOR 

KACEREU 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: 06/08/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 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: 1006777-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON MARLON 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)
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PROCESSO n. 1006777-94.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MAYCON 

MARLON DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

06/08/2020 Hora: 15:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 16 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: 1006783-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PARATECO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006783-04.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEANDRO 

PARATECO DE 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: Conciliação 

período matutino Data: 10/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 17 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: 1006800-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LUNARDELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006800-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GABRIELA 

LUNARDELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMAR PORTO SOUZA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 10/08/2020 Hora: 08:15 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 17 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: 1006802-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1006802-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALMIR SOARES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA 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: 

10/08/2020 Hora: 08:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 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: 1006803-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS HENRIQUE BARBOSA AGUIRRA (AUTOR)

TASSILA MAYLLA REGO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006803-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MATEUS 

HENRIQUE BARBOSA AGUIRRA e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR POLO PASSIVO: 

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT 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: 10/08/2020 Hora: 08:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 17 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: 1006806-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. DE OLIVEIRA CALCADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA KLITZKE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006806-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:F. S. DE 

OLIVEIRA CALCADOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA POLO PASSIVO: ANA PAULA KLITZKE 

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: 10/08/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004371-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS STUM MARDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE KRISTOSCHEK DE LIMA OAB - RS88485 (ADVOGADO(A))

PEDRO KNORR DE MOURA OAB - RS104655 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CORREA PRATES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios 

Considerando a publicação das Portarias-Conjuntas n. 247/2020/TJMT, de 

16/03/2020 e 249/2020/TJMT de 18/03/2020 e 281/2020/TJMT, de 

07/04/2020 (fechamento das unidades do PJ de 20 a 30/04), para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias), considerando ainda a juntada de informações 

extraídas dos autos do processo do Juízo Deprecante, cuja audiência foi 

cancelada, impulsiono o presente feito a fim de intimar os advogados da 

parte autora para que informe na presente missiva a nova data da 

audiência a ser designada pelo Juízo deprecante. RONDONÓPOLIS, 17 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: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006813-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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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. 1006813-39.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA 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: 10/08/2020 Hora: 09:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 17 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: 1006814-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (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:

GREICIELE OLIVEIRA CARVALHO REZENDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006814-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SILVA 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS BRAGA MARIN, EDUARDO CARVALHO GONCALVES, BRUNO 

CESAR MORAES COELHO POLO PASSIVO: GREICIELE OLIVEIRA 

CARVALHO REZENDE 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: 10/08/2020 Hora: 09:30 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 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: 1006651-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA CARMELITA RAUBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - 021.120.071-90 (PROCURADOR)

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEYSEPHER HELLEN SANTOS PEDROZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006651-44.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LIDIA CARMELITA RAUBER PROCURADOR: PRISCILLA 

PEREZ GOES EXECUTADO: JEYSEPHER HELLEN SANTOS PEDROZO 

Vistos. Trata-se de ação distribuída como Execução de Título Extrajudicial. 

A parte exequente requer a expedição de mandado de citação, intimação 

e penhora de bens do executado no endereço fornecido, para que, no 

prazo legal, pague o valor devido. Compulsando detidamente os autos, 

verifico que o cálculo apresentado pelo exequente apontou os débitos de 

R$ 2.487,54, referentes aos aluguéis vencidos nos meses de 

novembro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020, fevereiro/2020, março/2020 

e abril/2020; bem como faturas de água, luz e aos honorários advocatícios 

de 20% do valor executado. Observa-se que o valor do aluguel e os 

encargos decorrentes na inadimplência foram previstos no contrato. Com 

relação à outros gastos decorrentes e demais pedidos, o título não está 

apto a amparar a previsão executória, pois somente em ação cognitiva e 

não de execução, é que pode ser pleiteada, por faltar-lhe os requisitos de 

certeza e liquidez. Nesse sentido: “APELAÇÃO EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. Descabimento de utilização da via executiva para 

cobrar gastos com reparos no imóvel. Crédito incerto, cujo 

reconhecimento depende de ação de conhecimento. Valor da multa por 

desocupação antecipada que foi adequadamente reduzida conforme 

proporção de cumprimento do contrato, nos termos do art. 4 da Lei de 

Locações. Acolhimento das razões recursais apenas para fazer incluir, 

novamente, os gatos com dividas de energia, devidamente comprovadas. 

Recurso parcialmente provido. (Ap. 0000540-73.2011.8.26.0160, rel. 

HUGO CREPALDI, j. 16/10/2014).” “EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. 

PRELIMINARES. (...) Despesas suportadas pelo locador para reparar 

danos no imóvel locado. Título executivo extrajudicial que não se reveste 

de liquidez, certeza e exigibilidade nesse ponto, sendo necessário prévio 

processo de conhecimento. Impenhorabilidade do bem de família do fiador. 

Exceção na lei de regência. Ausência de violação ao direito constitucional 

de moradia. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (Ap. 

0181872-27.2009.8.26.0100, rel. HAMID BDINE, j. 02/04/2014).” Ante o 

exposto, considerando que parte dos pedidos exige fase de cognição, 

enquanto outra parte possui força executiva (contrato de locação), ou 

seja, há diversidade de procedimentos, intime-se o exequente, através de 

seu advogado constituído nos autos para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar a fim de aditar a petição inicial para transformá-la em 

reclamatória ou ajuizar ação autônoma para cobranças dos valores 

referentes à pagamento de fatura de água, luz e honorários, ou se 

manifestar pleiteando o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006726-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. DE OLIVEIRA CALCADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006726-83.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: F. S. DE OLIVEIRA CALCADOS EXECUTADO: ALINE 

MARTINS DA SILVA Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

devedor para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante 

dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo 

encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do Código de 

Processo Civil.) e certificada a inexistência de bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). 

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias se manifeste requerendo o que entender de direito e após, voltem-me 

os autos conclusos para deliberação. Havendo penhora de bens/valores 

INTIME-SE o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer 

embargos (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. 

Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006815-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE LUCIANO MIRANDA (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. 1006815-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EUNICE LUCIANO 

MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 
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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: 10/08/2020 Hora: 09:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 17 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: 1006816-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO 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. 1006816-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DA 

CONCEICAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

10/08/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 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: 1006818-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA KAROLINE DE SOUZA APOLONIO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006818-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SILVA 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS BRAGA MARIN, EDUARDO CARVALHO GONCALVES, BRUNO 

CESAR MORAES COELHO POLO PASSIVO: VITORIA KAROLINE DE 

SOUZA APOLONIO 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: 10/08/2020 Hora: 10:15 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 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: 1006819-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PEREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006819-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CELIO PEREIRA 

DAS NEVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

10/08/2020 Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012818-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERIANO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE VIEIRA BRONSTEIN OAB - MT26325/O (ADVOGADO(A))

MARISA JUNGES RIBEIRO OAB - MT26037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM 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 Recursal Processo: 

1012818-14.2019.8.11.0003; Valor causa: R$ 15.809,52; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Bancários]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente pelo Promovido, dessa forma, intimo o Recorrido para 

apresentar resposta escrita em 10 dias. RONDONÓPOLIS, 17 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: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001816-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR SAIKKONEN (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001816-13.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: DELMAR 

SAIKKONEN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 10/08/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 17 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013152-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1013152-48.2019.8.11.0003; Valor causa: R$ 10.067,22; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente pelo Promovente, dessa forma, intimo o 
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Recorrido para apresentar resposta escrita em 10 dias. RONDONÓPOLIS, 

17 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: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012758-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1012758-41.2019.8.11.0003; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o 

Recurso Inominado foi interposto tempestivamente do recurso interposto 

pelo Promovente, dessa forma, intimo o Recorrido para apresentar 

resposta escrita em 10 dias. RONDONÓPOLIS, 17 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: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006840-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAIZER E KAIZER LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO FELIZARTI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006840-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KAIZER E 

KAIZER LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL RODRIGUES 

SOARES POLO PASSIVO: JOSE ANTONIO FELIZARTI 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: 10/08/2020 Hora: 13:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 17 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: 1013398-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA COSTA MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013398-44.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VANESSA DE OLIVEIRA COSTA MORAES REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc., Homologo o acordo entabulado entre 

as partes (id 27182550) para que surta os efeitos legais e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito na forma do art. 487, III 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após as formalidades legais e de 

praxe, proceda-se com o arquivamento dos autos. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Pierro de Faria Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012316-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA PEREIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

DM4 - CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012316-75.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: THAYNA PEREIRA BASTOS REQUERIDO: LIBERTY 

SEGUROS S/A, DM4 - CORRETORA DE SEGUROS LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ante a ausência de preliminares, passo ao 

exame do mérito. Compulsando os autos, verifico que a 2ª reclamada foi 

regularmente citada (27599575), mas não compareceu à audiência de 

conciliação, tampouco justificou sua ausência ou apresentou qualquer 

manifestação, razão pela qual decreto sua revelia, bem como confissão 

da matéria de fato. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS propostas por THAYNA PEREIRA BASTOS em face 

de LIBERTY SEGUROS S/A e DM4 - CORRETORA DE SEGUROS LTDA, 

todos qualificados. Ressai dos autos que a controvérsia da presente lide 

cinge-se na contratação de uma apólice de seguro de automóvel nº 3 1 

-54 - 118.701, sendo que na data de 07/09/2019, por volta das 10h00 a 

Autora teve um sinistro com seu veículo em uma estrada de chão, 

nominada como Rota 03, no Município de Rondonópolis. Aduz que ao 

buscar acionar o seguro em liça, teve seu pedido negado pela empresa, 

sob a argumentação de que estava em atraso com as parcelas. Assim, 

requereu o pagamento da parcela para regularizar sua situação de 

inadimplência e assim desfrutar dos serviços contratados, sem lograr 

êxito, motivando a propositura da presente ação. Em sua defesa, a 

reclamada aduz que não cometeu qualquer ato ilícito, uma vez que na data 

do sinistro, ou seja, na data de 07 de setembro de 2019, a segurada já se 

encontrava em atraso com o pagamento das parcelas do prêmio, 

pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. Pois bem. Indo para os 

contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é evidente de 

consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente 

para considerar a inversão do ônus da prova como direito subjetivo do 

autor, aplicando as devidas consequências. Definida estas questões 

precisamos examinar dentre as provas do caderno processual e 

argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a 

comprovação do dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. A parte 

autora comprova satisfatoriamente a aquisição da apólice de seguro 

referente ao automóvel 2008 ALLURE 1.6 FLEX 16V 5P AUT. (GAS.), bem 

como solicitação administrativa para adimplemento das parcelas em atraso 

para regularização de sua situação com a empresa requerida, em virtude 

de clonagem de seu cartão. Certo e inconteste de que não houve a 

eficiente prestação de serviços. A empresa reclamada, por sua vez, não 

trouxe elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

inexistência de sua responsabilidade. Logo, existindo um lastro probatório 

suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos que 

isentem a reclamada, tenho que o defeito na prestação de serviço deve 

ser reparado. Referente aos danos materiais tem que uma vez confirmado 

o valor pago de R$ 7.899,55 (sete mil oitocentos e noventa e nove reais e 

cinquenta e cinco centavos), este deve ser o parâmetro exato para fixar a 

reparação, uma vez que evidente o dever de devolução do valor gasto 

para conserto do automóvel. Sobre os danos morais, em vista do evidente 

defeito na prestação do serviço, o que é um ilícito consumerista, entendo 

que devem ser procedidos. Neste passo, temos que o substantivo Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 
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mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, 

acessando especialmente a parte educativa e compensatória da natureza 

do dano moral. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta 

nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados à exordial para o fim de: B) CONDENAR a empresa 

reclamada a proceder com a restituição do valor de R$ 7.899,55 (sete mil 

oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 do CC); 

B) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais ocasionados a Reclamante no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 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 débito, 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006841-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAIZER E KAIZER LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ATILIO JORGE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006841-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KAIZER E 

KAIZER LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL RODRIGUES 

SOARES POLO PASSIVO: ATILIO JORGE 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 período 

vespertino Data: 10/08/2020 Hora: 13:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 17 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: 1011125-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011125-92.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ZIRLENE MARIA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Considerando que o recurso inominado foi interposto tempestivamente, 

aliado ao preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, 

recebo-o no efeito devolutivo e suspensivo, para evitar a ocorrência de 

danos ao recorrente, que poderá não conseguir reverter seu direito, em 

caso de procedência do recurso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 e 

do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Outrossim, 

verifica-se dos autos a juntada das contrarrazões. Sendo assim, 

determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Por fim, defiro a 

gratuidade de justiça nos moldes do art. 98, § 1° 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: 1010676-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010676-37.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Considerando 

que o recurso inominado foi interposto tempestivamente, aliado ao 

preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, recebo-o no 

efeito devolutivo e suspensivo, para evitar a ocorrência de danos ao 

recorrente, que poderá não conseguir reverter seu direito, em caso de 

procedência do recurso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 e do 

parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Outrossim, 

verifica-se dos autos a juntada das contrarrazões. Sendo assim, 

determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003683-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA FERNANDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYRON ISMAEL OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003683-41.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: HELIA FERNANDA DA SILVA EXECUTADO: TAYRON ISMAEL 

OLIVEIRA DA SILVA Vistos. 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 
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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: 1013226-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RINKELY RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013226-05.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RINKELY RODRIGUES MARTINS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Deixo de 

receber o recurso interposto em ID 28983083, haja vista sua 

intempestividade. Tal se verifica porque a sentença fora disponibilizado no 

DJ eletrônico em 18/03/2020, tendo a parte autora registrado ciência em 

23/01/2020, e interposto o recurso inominado somente no dia 07/02/2020 

(ID. 28983085). Nesse sentido, o artigo 42, da Lei 9099/95, prevê que o 

prazo para a interposição de recurso é de 10 (dez) dias, ou seja, o prazo 

final para interposição de recurso se deu no dia 06/02/2020. Desta feita, 

deixo de receber o recurso interposto, vez que INTEMPESTIVO. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012942-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANNA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1012942-94.2019.8.11.0003; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o 

Recurso Inominado foi interposto tempestivamente pelo Promovente, 

assim, intimo o Recorrido (FUNDO DE INVESTIMENTO) para apresentar 

resposta escrita em 10 dias. RONDONÓPOLIS, 17 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: ( )

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011867-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011867-20.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PATRICIA RODRIGUES GONCALVES REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Deixo de receber o recurso interposto em ID 28983061, haja 

vista sua intempestividade. Tal se verifica porque a sentença fora 

disponibilizado no DJ eletrônico em 14/03/2020, tendo a parte autora 

registrado ciência de 23/01/2020, e interposto o recurso inominado 

somente no dia 07/02/2020 (ID. 28983061). Nesse sentido, o artigo 42, da 

Lei 9099/95, prevê que o prazo para a interposição de recurso é de 10 

(dez) dias, ou seja, o prazo final para interposição de recurso se deu no 

dia 06/02/2020. Desta feita, deixo de receber o recurso interposto, vez 

que INTEMPESTIVO. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005450-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BUENO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 URGENTE - liminar deferida CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1005450-17.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Serviços Hospitalares]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ALAN BUENO 

SILVA Endereço: RUA M, qd 41 lt 20, LOTEAMENTO MONTE LÍBANO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: Nome: SAO 

FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Endereço: AVENIDA PORTUGAL, 545, - DE 600/601 A 1548/1549, JARDIM 

SÃO LUIZ, RIBEIRÃO PRETO - SP - CEP: 14020-380 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para o CUMPRIMENTO DA MEDIDA 

LIMINAR DEFERIDA, e, após, EFETUAR A CITAÇÃO 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: Conciliação - 

Data: 15/07/2020 Hora: 14:45, a ser realizada na sede deste juízo, no 

endereço acima indicado. MEDIDA LIMINAR: "Por tais considerações, 

DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em 

consequência, ANTECIPO parcialmente os efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º 

da Lei nº 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e 

seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada São 

Francisco Sistemas de Saúde disponibilize, no prazo de 10 (dez) dias, 

todas as guias necessárias para realização da cirurgia de Pieloplastia 

Laparoscópica Unilateral, bem como para que marque nova data e libere 

os instrumentos/equipamentos necessários para realização do 

procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica. DETERMINO ainda, 

que proceda com a liberação de todos os procedimentos necessários 

para realização da referida cirurgia, tais como exames pré e 

pós-operatórios, conforme prescrição médica, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência. Por fim, indefiro imposição de multa por 

descumprimento e bloqueio do valor de R$ 20.000,00 em contas da parte 

executada, neste momento processual. 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 
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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. " 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, 17 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001816-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR SAIKKONEN (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA 

LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1001816-13.2020.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 10.795,04 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: DELMAR SAIKKONEN Endereço: RUA 

APARECIDO LEAL MONTEIRO, 25, COOPHASEM, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78735-543 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 740, 

VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-100 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 período 

vespertino Data: 10/08/2020 Hora: 13:00. LIMINAR: "Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada se ABSTENHA DE SUSPENDER o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/137381-0, bem 

como de inserir o nome deste nos órgãos de proteção ao crédito, 

enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/137381-0 e as faturas nos valores de R$ 453,11 (quatrocentos e 

cinquenta e três reais e onze centavos) com vencimento em 08/01/2020 e 

R$ 454,33 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três 

centavos) com vencimento em 08/02/2020. 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." 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, 17 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 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006693-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BONAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006693-93.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CELSO BONAN REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos. A parte 

autora formula em peça vestibular, pedido de tutela de urgência, 

objetivando a suspensão imediata da cobrança no cartão de crédito das 

parcelas vincendas referentes ao débito objeto da lide, bem como o 

ressarcimento da 1ª e 2ª parcelas já debitadas pelas empresas 

requeridas. 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 pedido de cancelamento do 

pacote de viagem, bem como 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 10 (dez) 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 empresas reclamadas CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens 

S.A, Colheiro Tur Viagens e Turismo Ltda, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda 

- ME, SUSPENDAM AS COBRANÇAS das parcelas vincendas no cartão de 

crédito do autor CELSO BONAN, no prazo de 05 (cinco) dias, tão somente 

com relação aos débitos objeto desta ação, quais sejam, 08 (oito) parcelas 

nos valores de R$ 20,64 e R$ 687,16, com vencimentos em 23/04/2020, 

23/05/2020, 23/06/2020, 23/07/2020, 23/08/2020, 23/09/2020, 23/10/2020 

e 23/11/2020, enquanto estiverem sendo discutidos, ou seja, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorrer crime de desobediência. Para 

tanto, OFICIE-SE as operadoras de cartão VISA e MASTERCARD, para 

informar da SUSPENSÃO das parcelas vincendas que seriam debitadas no 

cartão de crédito de titularidade do autor Celso Bonan, no valores de R$ 

20,64 e R$ 687,16, com vencimentos em 23/04/2020, 23/05/2020, 

23/06/2020, 23/07/2020, 23/08/2020, 23/09/2020, 23/10/2020 e 

23/11/2020. Importante registrar que as determinações acima se referem 

tão somente as 8 parcelas vincendas, oriundas de compra de pacote de 

viagem realizado pelo autor junto as empresas requeridas. Ademais disso, 

INDEFIRO nesta fase do processo, o requerimento formulado a título de 

ressarcimento da primeira e segunda parcela, 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006710-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO KUMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006710-32.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ARNALDO KUMER REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. A 

parte autora formula em peça vestibular, pedido de tutela de urgência, 

objetivando a suspensão dos descontos que estão sendo realizados em 

seu benefício recebido junto ao INSS. 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 em parte 

da tutela provisória. 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 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 dos autos, a 

razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante é aposentado junto à Previdência Social e buscou junto à 

requerida um empréstimo consignado (Contrato nº.51-468118/15310) no 

valor de R$ 670,32 (seiscentos e setenta reais com trinta e dois centavos) 

a serem pagos em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 19,14 

(dezenove reais com quatorze centavos), a ser pago até Outubro de 

2021. Contudo, em novembro de 2016 o requerente foi surpreendido com 
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descontos mensais de R$ 306,00 (trezentos e seis reais) junto ao seu 

benefício previdenciário, os quais perduram até a presente data (ID. 

31308180) Ressalta a parte autora que até Abril/2020 já teve descontado 

indevidamente de sua renda, o montante de R$ 13.158,00 (treze mil cento 

e cinquenta e oito reais), sem juros e correção monetária. Ante o exposto, 

requer que seja deferida a antecipação de tutela a fim de determinar que o 

Banco Réu se abstenha de efetuar desconto em sua aposentadoria, bem 

como se abstenha de incluir seu nome e CPF nos órgãos de Proteção ao 

Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, pelo extrato de Empréstimos 

Consignados junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o qual 

comprova os descontos realizados. 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 o mesmo 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, sendo que o 

referido empréstimo compromete 21,6% de sua renda mensal, conforme 

alegações do requerente. 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, e, 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. Deste modo, DETERMINO conforme o 

disposto no art. 461, § 5° do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada BANCO CETELEM S.A, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda 

com a SUSPENSÃO DOS DESCONTOS realizados no beneficio recebido 

pela parte autora (Número do Benefício: 548.359.832-2), tão somente em 

relação ao contrato de empréstimo consignado Nº 22-821157232/16, com 

parcelas nos valores de R$ 306,00, bem como SE ABSTENHA de inserir o 

NOME/CPF da parte autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito, e caso o 

tenha feito, que retire no prazo de 05 (cinco) dias, até o julgamento final da 

presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

Outrossim, a fim de evitar prejuízo ao requerente e, em relevância na 

situação vivida pelo País atualmente por conta do novo Corona Vírus 

(Covid-19), determino a expedição de Ofício ao INSS para que suspenda 

os descontos mensais no beneficio nº 548.359.832-2 recebido pela parte 

autora ARNALDO KUMER, tão somente em relação ao descontos referente 

ao contrato nº 22-821157232/16, com parcelas mensais de R$ 306,00. 

Inobstante tenha deferido a tutela antecipada formulada pela douta 

causídica nos fundamentos da petição, em razão da urgência que o caso 

requer, constata-se que houve erro material no tópico dos pedidos, 

referente à tutela, sendo desconexo com os fatos alegados no corpo da 

exordial, portanto determino que a petição seja retificada para sanar o 

equívoco, no prazo de 15 dias, Por fim, indefiro imposição de multa por 

descumprimento, neste momento processual. 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006736-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELAINE APARECIDA SILVEIRA CHAFES MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006736-30.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JUCELAINE APARECIDA SILVEIRA CHAFES MIRANDA REU: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos. Cuida-se de Ação declaratória de inexistência de 

débito c/c danos morais com pedido de tutela de urgência, onde a parte 

autora postula concessão de tutela de urgência para que a requerida 

exclua seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros 

órgãos análogos, haja vista que desconhece a dívida que originou tal 

inserção. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante desconhece os débitos cobrados, tendo em 

vista que afirma não ter contratado serviços da empresa requerida. 

Ocorre que diante dos tais débitos, teve seu nome incluído nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo extrato dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a requerida Omni Financeira S/A providencie no prazo de 05 (cinco) 

dias, a retirada do nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, qual seja no 

valor de R$ 48,40, referente ao contrato nº. 636598627291201, com 

vencimento em 10/06/2018, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até 

o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Por fim, indefiro imposição de multa por descumprimento, 

neste momento processual. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006742-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006742-37.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JANAINA DA COSTA SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

relação contratual c/c com inexigibilidade de débito c/c tutela antecipada 

c/c indenização por danos morais, onde a parte autora postula concessão 

de tutela de urgência para que a requerida exclua seu nome dos 

cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja 

vista que desconhece a dívida que originou tal inserção. Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece os débitos cobrados, tendo em vista que 

afirma não ter contratado serviços da empresa requerida. Ocorre que 

diante dos tais débitos, teve seu nome incluído nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, pelo extrato dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu 

banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe ressaltar que o perigo 

da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção 

ao crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos a empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a 

requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do nome da 

parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação ao débito objeto desta ação, qual seja no valor de R$ 137,40, 

referente ao contrato nº. 2108959191, com vencimento em 26/04/2015, 

enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente 

demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Por fim, 

indefiro imposição de multa por descumprimento, neste momento 

processual. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003060-74.2020.8.11.0003

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003060-74.2020.8.11.0003. 

AUTOR: UILLIAM SOARES DE BRITO REU: IUNI EDUCACIONAL - UNIC 

RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. Vistos. Cuida-se de Ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e 

pedido de tutela de urgência antecipada para determinar que a requerida 

se abstenha de incluir seu NOME/CPF nos cadastros de inadimplentes 

SPC/SERASA e outros órgãos análogos. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão em parte da tutela provisória. No caso dos autos, a 

razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a parte autora alega em síntese que realizou uma pré matrícula junto à 

instituição de ensino requerida para cursar Engenharia Civil, no entanto, 

antes mesmo de iniciar o 1º semestre se viu forçado a cancelar sua 

matrícula por motivos financeiros. Alega ainda, que ao efetuar o 

cancelamento da referida matrícula, informaram que o cancelamento havia 

sido deferido e que não tinha nenhuma multa ou valores a serem pagos. 

No entanto, vêm recebendo cobranças da demandada no valor de R$ 

8.213,09 (oito mil, duzentos e treze reais e nove centavos) referente ao 

curso o qual teve a matrícula cancelada. A verossimilhança da alegação 

está revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo 

documento que comprova o cancelamento do registro acadêmico nº. 

1013135, referente ao 1º semestre de Engenharia Civil. Cabe ressaltar 

que o perigo da demora é evidente, pois tais cobranças atentam contra a 

dignidade da pessoa humana da parte autora, pois reduz seu orçamento 

mensal, sendo indene de dúvidas que a mesma sofrerá danos ainda 

maiores, se a tutela postulada for deferida apenas no final da demanda. 

Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a 

qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

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. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a reclamada SE ABSTENHA de inserir o NOME/CPF da 

autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito, referente à qualquer valor, tão 

somente no que concerne ao registro acadêmico de nº 1013135, relativo 

ao curso de Engenharia Civil, , até o final da presente demanda, sob pena 

de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006700-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME REZENDE PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 62 de 274



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

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI ALVES DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006700-85.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JAIME REZENDE PIRES EXECUTADO: AMAURI ALVES DA 

ROCHA Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 

798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SEo devedor para 

pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante dispõe o 

artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo encontrado 

o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, do Código de Processo Civil) e 

certificada a inexistência de bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste 

requerendo o que entender de direito e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação. Havendo penhora de bens/valores INTIME-SE 

o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, 

§ 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006800-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LUNARDELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006800-40.2020.8.11.0003. 

AUTOR: GABRIELA LUNARDELLI REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência objetivando a imediata 

suspensão das faturas objetos da lide, bem como que se abstenha de 

incluir o nome/CPF da requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito e 

ainda, se abstenha de interromper o fornecimento energia elétrica em sua 

unidade consumidora, qual seja UC nº 6/652531-5. Primeiramente, RECEBO 

a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato 

contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, 

verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. 

No caso dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado 

reside na notícia de que a reclamante desconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja vista 

que se tratam de faturas eventuais de recuperação de consumo, as quais 

totalizam a monte de e R$ 33.673,62 (trinta e três mil e seiscentos e 

setenta e três reais e sessenta e dois centavos). Ocorre que diante dos 

tais débitos, a reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor 

de suspender o fornecimento de energia em sua unidade consumidora e 

incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais, 

inclusive, pela certidão de protesto, bem como o histórico das faturas 

anteriores anexadas a peça vestibular. Aliás, em se tratando de fatura 

relativa à recuperação de consumo, como relata o reclamante, não é 

cabível a interrupção no fornecimento de energia elétrica, conforme 

orienta o seguinte julgado: REsp 1298735/RS - Recurso Especial 

2011/0303769-6.Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - T2 

Segunda Turma. Data do julgamento: 01.03.2012.EMENTA: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. 

APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. 1. Este Tribunal 

considera legítima a interrupção de fornecimento de energia elétrica, 

desde que considerados certos requisitos, em situação de emergência ou 

após aviso prévio, nos casos previstos no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95, a 

saber: a) em virtude de inadimplência do usuário; e b) por razões de 

ordem técnica ou de segurança das instalações. (REsp 1194150/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2010). 2. A 

jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer 

de suposta fraude no medidor de consumo de energia apurada 

unilateralmente pela concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui 

jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Recurso especial provido. 

(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 09/03/2012). Cabe 

ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de 

urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de 

energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a sua 

interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua 

pretensão a uma medida urgente. Outrossim, vale lembrar que os efeitos 

do protesto geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Por outro 

lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

SUSPENSÃO das faturas objeto da lide, bem como ABSTENHA-SE de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da 

parte reclamante UC 6/652531-5, e ainda, ABSTENHA-SE de incluir o nome 

da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Friso ainda, que a 

ordem judicial somente se refere à UC 6/652531-5, por falta de pagamento 

das faturas nos valores de R$ 7.711,20 e R$ 25.962,42, ambas com o 

vencimento em 29/05/2020. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005909-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEY ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005909-19.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: NEY ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos. 

Cuida-se de pedido formulado pela reclamante (Id. 31335525), no qual 

noticia que a empresa reclamada descumpriu a determinação judicial 

proferida neste juízo (Id. 30947866), na medida em que até a presente 

data não restabeleceu a linha telefônica da requerente [(66) 3421-3556]. 

Assim, em análise detida do feito, denoto que assiste razão á parte autora 

ante aos documentos acostados aos autos. Com essas considerações, 

DETERMINO que a empresa reclamada OI S/A, RESTABELEÇA a linha 

telefônica objeto da lide [(66) 3421-3556], no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, nos termos da decisão lançada em Id. 30947866, enquanto 

perdurar a lide, sob pena de multa que arbitro no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais por dia, podendo atingir até o montante de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Intimem-se. Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001448-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIOS CAVALCANTE DE FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001448-04.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MARCOS VINICIOS CAVALCANTE DE FARIAS EXECUTADO: 

MARCELO DOS SANTOS CORDEIRO Vistos. RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. CITE-SEo devedor para pagar em 03 (três) dias o valor integral da 

dívida, consoante dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo 

Civil. Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830, do Código de Processo Civil) e certificada a inexistência de bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95). Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias se manifeste requerendo o que entender de direito e após, 

voltem-me os autos conclusos para deliberação. Havendo penhora de 

bens/valores INTIME-SE o executado para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, oportunidade em que poderá 

oferecer embargos (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de 

advogado. Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º 

e 3º do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006164-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006164-74.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. A parte autora formula em 

peça vestibular concessão de tutela de urgência, objetivando 

determinação à empresa requerida (Banco Losango), para que suspenda 

a cobrança dos boletos referente aos meses de abril, maio, junho, julho, 

agosto e setembro/2020, cada um no valor de R$ 1.100,63 (mil e cem reais 

e sessenta e três centavos), bem como se abstenha de incluir o CPF da 

autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito, até o final da presente ação. 

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. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a parte autora alega, em síntese, que contraiu junto à instituição 

financeira requerida, débito no valor total de R$ 11.006,30 (onze mil e seis 

reais e trinta centavos), valor este que foi parcelado, dos quais tiveram 03 

parcelas pagas em dia, desde dezembro/2019. No entanto, restam em 

aberto o total de R$ 6.603,78 (seis mil seiscentos e três reais e setenta e 

oito centavos), que deveriam ser pagos em seis parcelas de R$ 1.100,63 

(mil e cem reais e sessenta e três centavos), com vencimento todo dia 08, 

correspondente aos meses Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro 

de 09/2020. Ocorre que, em decorrência da pandemia do Coronavírus, a 

parte autora se viu com a sua renda financeira totalmente afetada e não 

conseguirá arcar com os pagamentos em dia. O 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, eis que restam 06 

parcelas à serem adimplidas. Outrossim, cabe ressaltar que a proliferação 

do vírus é um caso fortuito que impede o cliente, ao menos 

temporariamente, de cumprir a obrigação nos termos contratados. No 

mais, os trabalhadores afetados pelas medidas de contenção do 

Coronavírus, como isolamento social e suspensão das atividades 

comerciais e jurisdicionais, terão suas finanças prejudicadas e, portanto, 

merecem a interrupção temporária da cobrança da dívida contraída. Ainda, 

no presente caso parece razoável a suspensão pelo prazo de 120 dias, 

até para que a parte requerente tenha tranquilidade durante o período de 

isolamento social e possa voltar às suas atividades habituais de forma 

tranquila. 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 ser reanalisada a 

qualquer momento, ocorrendo a mudança do cenário nacional. 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 artigo 300 do Código de Processo 

Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95. Deste modo, DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no artigo 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a instituição financeira Banco Losango S.A, SUSPENDA, pelo prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, as cobranças das parcelas vincendas 

referentes aos boletos com os respectivos códigos de barras: 

-23792.37205 68620.968740 80000.088601 2 82190000110063, com 

vencimento em 08/04/2020; -23792.37205 68620.968740 81000.088609 4 

82490000110063, com vencimento em 08/05/2020; -23792.37205 

68620.968740 82000.088607 1 82800000110063, com vencimento em 

0 8 / 0 6 / 2 0 2 0 ;  - 2 3 7 9 2 . 3 7 2 0 5  6 8 6 2 0 . 9 6 8 7 4 0  8 3 0 0 0 . 0 8 8 6 0 5  1  

83100000110063, com vencimento em 08/07/2020; -23792.37205 

68620.968740 84000.088603 9 83410000110063, com vencimento em 

0 8 / 0 8 / 2 0 2 0 ;  - 2 3 7 9 2 . 3 7 2 0 5  6 8 6 2 0 . 9 6 8 7 4 0  8 5 0 0 0 . 0 8 8 6 0 0  6  

83720000110063, com vencimento em 08/09/2020; Ainda, DETERMINO que 

a parte reclamada se abstenha de inserir o NOME/CPF da autora nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente no que refere aos débitos 

referentes aos boletos suspensos, enquanto a presente ação estiver 

sendo discutida, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de 

incorrer crime de desobediência. Importante registrar que as 

determinações acima se referem tão somente as 06 parcelas vincendas, 

referentes aos boletos dos meses de Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e 

Setembro de 2020, nos valores de R$ 1.100,63. Para tanto, OFICIE-SE ao 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (CNPJ: 33.254.319/0001-00), 

informando da presente decisão. Por fim, repito, que a presente decisão 

poderá ser reanalisada a qualquer momento ocorrendo mudanças no 

cenário Nacional. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 
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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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIANE SIRINO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSIAS SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000947-50.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JOSIAS SOUZA LIMA REQUERENTE: ODAIANE SIRINO DA SILVA 

REQUERIDO: PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA Vistos. REEBO a emenda a inicial apresentada em Id. 28921391 eis 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 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 a ser designada pela 

Secretaria, observando-se as Portarias-Conjuntas n. 247/2020/TJMT, de 

16/03/2020 e 249/2020/TJMT de 18/03/2020 e 281/2020/TJMT, de 

07/04/2020 (fechamento das unidades do PJ de 20 a 30/04), para 

estabelecer, em caráter temporário, medidas de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (novo coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário (Primeira 

e Segunda Instâncias). Quando da intimação das partes, consigne-se que 

na ocasião da realização da audiência de conciliação a ré terá 

oportunidade de oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016086-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES SOUSA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016086-76.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA GOMES SOUSA VIEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em sentenças 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Preliminar 

No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito 

dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. Análise do Mérito. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a 

declaração de inexistência de relação contratual, bem como indenização 

por danos morais, alegando que a negativação realizada pela reclamada 

foi indevida, uma vez que, desconhece a dívida com a mesma. Pois bem 

Contudo, em que pese à alegação da parte reclamante que inexiste 

qualquer vínculo jurídico, verifica-se que a parte reclamada juntou aos 

autos documentos que, comprovam a relação jurídica, tais como: ficha 

cadastral, histórico de conta desde 2012. Nesse sentido, fica evidente o 

consumo de energia pela parte autora. Sendo assim, não restam dúvidas 

sobre a existência da contratação e dos débitos em discussão. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Assim, 

diante da comprovação da relação jurídica, caberia a parte reclamante 

comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez. Ademais, 

a parte autora juntou aos autos comprovantes de endereço, sendo o 

mesmo das faturas em discussão. No presente caso não vislumbro a 

conduta descrita no dispositivo legal art. 80, inciso I e II do NCPC, os 

argumentos por si só não configura a litigância de má-fé. Dessa forma, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. 

DISPOSITIVO Por tais considerações e, em consonância com o art. 487, I 

do Código de Processo opino pela IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, em 

via de consequência: 1. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto e, 

determino que a parte autora proceda ao pagamento do débito em 

discussão atrasados, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do 

efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação; 2. INDEFIRO o pedido em condenação por litigância 

de má-fé. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010818-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO PEREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010818-41.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ MARIO PEREIRA GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dispenso o relatório, 

como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Preliminar No caso sub judice, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. Análise do Mérito. A parte autora em síntese alega que 

teve o fornecimento de energia em sua unidade consumidora suspenso 

indevidamente, sem qualquer fatura em atraso. Ao final recorre ao 

judiciário pleiteando danos morais. Pois bem Verifico estar o processo 

maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º da 

Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir antecipadamente, conforme 
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autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), adotados 

no rito dos Juizados Especiais, o Juiz não está obrigado a rebater todas 

as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença 

os elementos formadores de sua convicção, os quais são suficiente para 

proferir a decisão final. De acordo com o conjunto probatório, destaca-se 

que embora se trate de clássica relação de consumo, com inversão do 

ônus da prova, não é dispensado o dever da parte autora de fazer prova 

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

373 do CPC. A Reclamada, em contestação afirmou que a cobrança é 

devida, e inexiste o dever de indenizar. Colacionou aos autos ficha 

cadastral, onde consta que a unidade consumidora está ligada, histórico 

de conta e ordem de serviços, os quais comprovam a utilização de seus 

serviços prestados, bem como o consumo real. In casu, a parte 

reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual, 

juntando provas da suspensão indevida referente ao período mencionado 

na inicial. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do 

ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o 

Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. 

Inexistem motivos que justifiquem as pretensões autorais, visto que os 

procedimentos adotados pela empresa se limitaram a razoabilidade. Por 

consequência o direito da parte Reclamante a declaração de inexistência 

de débitos e indenização por danos morais não merecem prosperar. 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. REVOGO a tutela 

deferida no movimento nº 07. Sem condenação nos ônus da sucumbência, 

por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 

9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000248-59.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCINEIA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: 

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. Dispensado o relatório a teor 

do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando detidamente o 

processo, verifico que a parte autora postula pela desistência da ação, 

manifestando assim, seu desinteresse no prosseguimento do feito. Nesse 

sentido, anoto que em sede de Juizados Especiais o pedido de desistência 

pode ser feito sem a necessidade da anuência da parte contrária, 

conforme dispõe o enunciado 90 do FONAJE, confira: “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento”. Portanto, a extinção e o arquivamento do 

processo é medida que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO 

por sentença o pedido de desistência da ação formulado pelo reclamante, 

para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o que faço nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. REVOGO a 

liminar, caso tenha sido concedida. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

9099/95). Certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, INTIMEM-SE as partes e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. 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 SENTENÇA Processo: 1010690-21.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CESAR AUGUSTO LANZARINI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Preliminar 

No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito 

dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte. Exame do Mérito Em síntese 

a parte autora afirma que foi surpreendido com uma carta ao cliente 

constando informações em que foi constado uma anormalidade a sua 

unidade consumidora, a qual provocou faturamento inferior. Sustenta a 

parte autora que teve o fornecimento de energia suspenso em 18.09.2019. 

Alega a parte autora que teve que assinar confissão de dívida e parcelar 

o faturamento de recuperação de consumo para efetuar o religamento. 

Recorre ao judiciário pleiteando a anulatório da fatura, repetição de 

indébito e requerendo indenização por danos morais. Pois bem. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do NCPC. E a reclamada em sede de sua contestação aduziu 

que as cobranças são regulares, vez que procedeu de acordo com o 

determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 414/2010, realizando a 

lavratura do TOI (termo de ocorrência e inspeção), registrando a 

irregularidade. Destaco que se a demandada estava pretendendo a 

recuperação de receita (dita de consumo), deveria proceder na forma 

prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o 

que está consignado no mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 

129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora 

deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e 

apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º. A 

distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização 

de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir 

o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado 

conforme Anexo V desta Resolução; II – [...] III -elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. 

Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que a reclamada 
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procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada. No presente 

caso verifico: - A elaboração do TOI; - A empresa entregou carta ao 

cliente; Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso pontua: 

E M E N T A - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – TOI E REGISTRO 

FOTOGRÁFICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas 

coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em 

razão da comprovação do desvio da energia. O registro fotográfico em 

anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso 

V, alínea “b”, da Resolução nº.414/2010 da ANEEL, confirmam a 

irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do medidor estava 

invertido. De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de 

n.525596, foi apurado “DESVIO NOS BORNES DO MEDIDOR” registrando 

consumo inferior. Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em 

dano moral. Verifico ainda que de acordo com o TOI, a esposa do 

Reclamante embora tenha acompanhado a apuração, se recusou a 

fornecer seus dados e a assinar o TOI confeccionado. Sendo que tal 

informação não foi impugnada pelo Reclamante. (Recurso Inominado nº.: 

0087684-21.2016.811.0001 Origem: Segundo Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT) E M E N T A - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – 

LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO 

MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA 

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a 

sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo 

em vista o TOI e acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a 

existência de irregularidades no medidor, que estava deitado dentro da 

caixa, e um fio ligado diretamente na rede, evidenciando o desvio. A 

cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano 

moral. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. 

(Número: 280150320178110001/2017 Relator: MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 27/10/2017). A empresa seguiu 

as regras estabelecida na Resolução nº 414/2010, que, diga-se de 

passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, 

diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica. Vale ressaltar, 

em que pese a parte autora relatar toda a dinâmica do processo já 

discutido, inexistem motivos que justifiquem as pretensões autorais, visto 

que, a dívida cobrada foi legal, pois trata-se, de débito por irregularidade. 

Reiteradamente, da situação fática não se extrai qualquer direito à 

indenização por dano moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha 

sido afetada em sua esfera jurídica de forma significativa. Não 

demonstrada a ofensa à imagem ou a honra objetiva, inexistem motivos 

que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, por 

consequência o direito a indenização por danos morais. Inexistem motivos 

que justifiquem as pretensões autorais, visto que a os procedimentos 

adotados pela empresa se limitaram a razoabilidade, por consequência o 

direito da parte Reclamante a declaração de inexistência de débitos e 

indenização por danos morais não merecem prosperar. Assim, os 

elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do 

pleito. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do 

CPC, Opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento 

do débito em questão, cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do 

efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, 

contados da citação Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003156-89.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JUNES CHARLES MOREIRA MENDONCA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes 

em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Preliminar Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência 

deste Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar 

de matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A 

arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório 

trazido é suficiente para o julgamento da lide. In casu, se a parte 

reclamada seguiu a resolução nº. 414/2010, adotando todos os 

procedimentos, não há que se falar em prova pericial. Além disso em sede 

de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde 

que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 

Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim como demonstrado o 

interesse de agir da parte. Rejeito a preliminar. Análise do Mérito. A parte 

autora em sua inicial alega ter recebido uma carta ao cliente informando 

que foi constatada uma irregularidade em sua unidade consumidora. 

Posteriormente recebeu uma fatura no valor de R$ 4.647,12 (quatro mil 

seiscentos e quarenta e sete reais e doze centavos), referente a 

recuperação de consumo. Ao final a parte autora pugnou pela declaração 

de inexistência do débito em discussão lançado pela suposta 

irregularidade, além da condenação da requerida a indenização por danos 

morais. Pois bem Verifico estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A parte autora em 

contestação afirma que a cobrança é devida e os débitos são regulares. 

Em exame ao caderno processo, entende-se que incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

NCPC. A reclamada em sede de sua contestação aduziu que as 

cobranças são regulares, uma vez que, procedeu de acordo com o 

determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 414/2010. Destaco que se 

a demandada estava pretendendo a recuperação de receita (dita de 

consumo), deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL 

nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no mencionado 

dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando 

constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, 

exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] 

e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, 

esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade 
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que permita a comprovação do recebimento. Contudo, da análise detida 

dos autos, verifica-se que a reclamada não procedeu da maneira 

estabelecida na norma supracitada, pois o TOI não foi lavrado, bem como 

não há registros fotográficos ou demais documentos para corroborar com 

as alegações da reclamada, violando os preceitos estabelecidos pela 

agência reguladora (ANEEL). Desta forma, merece guarida a pretensão da 

Reclamante em ver declarado inexigível o débito de R$ 4.647,12 (quatro mil 

seiscentos e quarenta e sete reais e doze centavos), referente ao 

consumo supostamente ilegal recuperado pela Reclamada com base nas 

últimas faturas emitidas. Por outro lado, se faz necessária a REVISÃO DE 

FATURA, referente ao consumo dos meses em questão, tendo em vista, a 

presença dos elementos formadores da convicção do julgador. Válido 

ainda ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o 

consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de 

desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço 

promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, 

nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, 

retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o 

consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais. 

(TJMT - Apelação Cível nº 29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara 

Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” 

Desta feita, a omissão em obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, 

que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a 

Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia 

Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela Reclamada na 

exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa 

e do contraditório. Referente ao tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

vem definindo: Recurso Inominado nº 0068099-85.2013.811.0001 Origem: 

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Leonardo Luz Moura 

Recorrida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Data do 

Julgamento: 25/04/2017 E M E N T A - RECURSO INOMINADO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIOR - CONSUMIDOR NÃO 

NOTIFICADO PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA NO INMETRO. COBRANÇA 

INDEVIDA - CONSUMO ATÍPICO DEMONSTRADO - NECESSIDADE DE 

RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de 

energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe 

o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não 

ocorreu no caso em apreço. 2. O fornecimento de energia elétrica se 

caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma 

adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC. 3. 

Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a 

dívida se revela inexigível. 4. Havendo demonstração de cobrança em 

valor superior à media de consumo da unidade, sem provas da 

regularidade da aferição, torna-se necessária a retificação das faturas 

questionadas. 5. A parte reclamante, apesar de ter sido vítima de 

cobrança indevida, não teve o seu nome negativado junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, portanto, não suportou situação ensejadora do dever 

de indenizar. 6. Para a configuração do dano moral é necessária 

comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o 

inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso 

concreto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Por assim, e pelo 

que consta dos autos tenho que a reclamada não comprova suas 

alegações a ponto de justificar a recuperação de consumo lançada contra 

a parte reclamante, sendo por assim indevida. Insta salientar, que é nítida 

a inexigibilidade da cobrança retroativa, todavia as cobranças após o 

“REVISÃO” da irregularidade estabelecendo seu funcionamento são 

válidas, ou seja, as faturas posteriores aos meses em discussão são 

devidas por representar o real consumo da parte. No que tange aos danos 

morais, não há que se falar em indenização, é interessante ressaltarmos 

que o dano moral será o abalo objetiva sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, no âmbito social, ou seja, para que 

se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Reiteradamente, da situação fática não se 

extrai qualquer direito à indenização por dano moral, pois não se vê que a 

parte Reclamante tenha sido afetada em sua esfera jurídica de forma 

significativa. Não demonstrada a ofensa à imagem ou a honra objetiva, 

inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. Outrossim, ante a decisão 

supra, rejeito o pedido contraposto formulado pela reclamada na 

contestação. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

I, do CPC, Opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido inicial. 1. 

DECLARO inexigível os débitos da recuperação de consumo referente aos 

seguintes valores R$ 4.647,12 (quatro mil seiscentos e quarenta e sete 

reais e doze centavos), referente aos meses em discussão; 2. INDEFIRO o 

pedido de danos morais; 3. INDEFIRO o pedido contraposto formulado pela 

parte reclamada; 4. CONFIRMO a tutela deferia no id 29641238. 5. Sem 

condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Adelita Santana Santos Juíza Leiga 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016852-32.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KELVIN HENRIQUE MOREIRA MENDES REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 

da Lei n.º 9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em 

petição conjunta noticiaram a composição de um acordo constante nos 

presentes autos conforme id 2960552. Desse modo, imperioso se faz a 

homologação do referido acordo, tendo em vista que não há ictu oculi 

nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico capaz de macular o 

pacto entabulado entre as partes, não havendo, portanto, qualquer óbice 

legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio 

(art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR 

SENTENÇA, para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos 

(art. 200 do Código de Processo Civil), o ACORDO entabulado pelas partes 

nos moldes em que fora celebrado, observando que foram preservados 

os interesses e vontade das partes e atendidas as formalidades legais. 

Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução 

do mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). TRANSITADO EM JULGADO e cumpridas as determinações 

supra, INTIMEM-SE as partes e não havendo manifestações, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as demais formalidades 

legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Rondonópolis-MT, Adelita Santana Santos 
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Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016947-62.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: THIAGO CANDIDO MARTINS OLIVEIRA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos em sentença. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Preliminar 

Citada, a reclamada em contestação suscitou preliminar de conexão. Em 

análise aos autos, preliminar não merece ser acolhida, pois não há 

identidade de causa de pedir e não lhes é comum o objeto, pois tratam-se 

de negativações distintas. A parte reclamada alega falta de interesse de 

agir. Em que pese à argumentação da reclamada no sentido de inexistir 

interesse processual, razão não lhe assiste. Com efeito, não há 

necessidade de se esgotar as instâncias administrativas para ver a sua 

pretensão satisfeita porquanto o legislador constituinte consagrou o 

princípio da universalidade da jurisdição, ou seja, afirmou que nenhuma 

lesão ou ameaça a direito poderia ficar excluída da apreciação do 

judiciário. Quanto a preliminar de A ausência de documento extraoficial do 

SPC ou SERASA, não merecem acolhimento, eis que preenchido os 

requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. A preliminar de conexão 

merece ser rejeitada, pois não há identidade de causa de pedir e não lhes 

é comum o objeto, pois tratam-se de negativações distintas. Preliminares 

afastadas Análise do Mérito. A parte autora em sua inicial afirma que 

nunca contratou os serviços junto a instituição financeira. Assim, postula 

a declaração de inexistência do débito e requer indenizado pelos danos 

decorrentes da negativação e cobrança indevida no valor de valor de 

R$280,44 (duzentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), 

referente ao contrato 011909501000070FI, e retirada do nome dos órgãos 

de proteção ao crédito. Pois bem No caso em questão é patente a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em 

que figure instituições financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já 

havia sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Consigno que sendo o autor parte nitidamente hipossuficiente na relação 

de consumo, é ônus da reclamada a comprovação de que houve o formal 

e regular contrato, que deu origem a cobrança, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor A Reclamada, em 

contestação afirmou que os serviços foram contratados e a cobrança é 

devida, e inexiste o dever de indenizar. Não juntou provas de suas 

alegações. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos serviços, tais como: cópia 

do contrato contendo a assinatura da parte reclamante, entretanto, assim 

não o fez. Ou seja, o ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação 

jurídica e do débito é medida que se impõe. RECURSO INOMINADO. 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO 

DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO 

FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. A empresa que não comprova a 

origem da obrigação e insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age 

ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na 

modalidade "in re ipsa". Eleva-se o valor da condenação a título de danos 

morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (N.U 1004161-89.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, 

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020). APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA 

DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. RECURSO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078696192, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 

12/09/2018). Dano Moral O dano moral, à luz da Constituição Federal 

vigente, nada mais é do que a ofensa à dignidade da pessoa humana. 

Quanto à comprovação do dano moral explícita é a doutrina de Sergio 

Cavalieri Filho no sentido de que: “(...) Se a ofensa é grave e de 

repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 

pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; 

deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que provada 

a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção homnis ou facti, que decorre das 

regras de experiência comum.”(Cavalieri, Sergio Filho. Programa de 

Responsabilidade Civil. 4ed. Ver. e atual. Editora Malheiros, 2003. p.102) 

Conforme entendimento doutrinário acima colacionado, restou comprovado 

nos autos que a parte autora sofreu dano moral ao ter sua dignidade 

atingida diante da negativação indevida. No caso concreto, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a 

situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e 

em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 280,44 

(duzentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), referente ao 

contrato 011909501000070FI, objeto da lide, com a exclusão definitiva do 

nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA; 

2. CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo 

INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo 

pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana Santos Juíza Leiga SENTENÇA 

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 débito, 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: 1011150-08.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSARIA COSTA CARVALHO - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Preliminar No caso sub judice, por se tratar de um processo que 

tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examina as 

preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Exame do 

Mérito Em síntese a parte autora afirma que foi informada pelos vizinhos 

que a parte reclamada retirou o relógio medidor de sua unidade 

consumidora. Sustenta que procurou a parte ré, após verificar uma fatura 

em aberto no valor de R$ 14.395,18 (quatorze mil trezentos e noventa e 

cinco reais e dezoito centavos), em razão uma suposta anormalidade 

constante a sua unidade consumidora. Recorre ao judiciário pleiteando 

indenização por danos morais, além da nulidade do procedimento em que 

constatou a irregularidade. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. E 

a reclamada em sede de sua contestação aduziu que as cobranças são 

regulares, vez que procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL 

em sua resolução nº. 414/2010, realizando a lavratura do TOI (termo de 

ocorrência e inspeção), registrando a irregularidade. Destaco que se a 

demandada estava pretendendo a recuperação de receita (dita de 

consumo), deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL 

nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no mencionado 

dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II – [...] III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando 

constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, 

exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] 

e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, 

esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade 

que permita a comprovação do recebimento. Contudo, da análise detida 

dos autos, verifica-se que a reclamada procedeu da maneira estabelecida 

na norma supracitada. No presente caso verifico: - A elaboração do TOI; - 

A empresa entregou carta ao cliente; Sobre o tema a Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso pontua: E M E N T A - RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE 

FRAUDE – TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da 

energia. O registro fotográfico em anexo na contestação, na forma que 

preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução 

nº.414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade 

consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo com 

TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n.525596, foi apurado “DESVIO 

NOS BORNES DO MEDIDOR” registrando consumo inferior. Portanto, 

ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. Verifico ainda que 

de acordo com o TOI, a esposa do Reclamante embora tenha 

acompanhado a apuração, se recusou a fornecer seus dados e a assinar 

o TOI confeccionado. Sendo que tal informação não foi impugnada pelo 

Reclamante. (Recurso Inominado nº.: 0087684-21.2016.811.0001 Origem: 

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT) E M E N T A - RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA 

DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A 

cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico 

anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no 

medidor, que estava deitado dentro da caixa, e um fio ligado diretamente 

na rede, evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida, 

não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido 

para julgar improcedente a ação. (Número: 280150320178110001/2017 

Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 

27/10/2017). A empresa seguiu as regras estabelecida na Resolução nº 

414/2010, que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que 

regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de 

Energia Elétrica. Vale ressaltar, em que pese a parte autora relatar toda a 

dinâmica do processo já discutido, inexistem motivos que justifiquem as 

pretensões autorais, visto que, a dívida cobrada foi legal, pois trata-se, de 

débito por irregularidade. Reiteradamente, da situação fática não se extrai 

qualquer direito à indenização por dano moral, pois não se vê que a parte 

Reclamante tenha sido afetada em sua esfera jurídica de forma 

significativa. Não demonstrada a ofensa à imagem ou a honra objetiva, 

inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito a indenização por danos morais. 

Inexistem motivos que justifiquem as pretensões autorais, visto que a os 

procedimentos adotados pela empresa se limitaram a razoabilidade, por 

consequência o direito da parte Reclamante a declaração de inexistência 

de débitos e indenização por danos morais não merecem prosperar. 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, Opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto e, determino que a parte autora 

proceda ao pagamento do débito em questão, cujo valor deve ser corrigido 

pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% 

(doze por cento) ao ano, contados da citação; REVOGO a tutela deferida 

o id 24353820. Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011189-05.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito dos 

Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. No caso sub judice, por se 

tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com 

base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), 

deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no 

mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à 

parte. Em sistema dos Juizados Especiais, o Juiz não está obrigado a 

rebater todas as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores de sua convicção. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão, possuindo o dever de enfrentar apenas as questões capazes de 

infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, 

mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração 

contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento 

que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no 

MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF 

da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Passo ao exame do mérito. 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, razão pela qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. No caso em questão é patente a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em que figure instituições 

financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já havia sumulado a 

matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. A parte 

autora em sua inicial sustenta que seu nome foi negativado indevidamente 

pela parte reclamada por débitos não contratados no valor de R$ 1.344,15 

(um mil trezentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos). Recorre 

ao judiciário requerendo a declaração de inexistência do débito, uma vez 

que, nunca contratou com a parte reclamada, e pleiteia indenização por 

danos morais. Pois bem Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à parte Reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em contestação a 

parte reclamada encartou aos autos, áudio de contratação dos serviços, 

bem como, áudio solicitando o desbloqueio do cartão, com confirmação 

dos dados pessoais, prova suficiente que justifica a existência do vínculo 

jurídico e regularidade do débito apontado na inicial, bem como, a adesão 

aos serviços prestados pela parte reclamada, visto que, trata se de 

elementos que indica a efetiva existência da dívida entre as partes. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA 

INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ? SUPOSTA FRAUDE ? 

NÃO COMPROVAÇÃO ? ART. 373, I, DO CPC ? CONTRATO 

APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR ? DESISTÊNCIA DE 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ? INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO ? AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL ? NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ? DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO ? INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO ? 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo o conjunto probatório dos 

autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo 

consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito a inclusão 

regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme estabelece o art. 188 do Código Civil. O dano moral exige prova 

cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do 

agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um 

destes requisitos, inviável deferir a reparação. (Ap 62215/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017). APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZATÓRIA. DÉBITO REGULARMENTE LANÇADO. INSCRIÇÃO EM 

BANCOS DE DADOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR 

DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Uma das formas 

senão a única de adesão ao contrato de cartão de crédito é a simples 

liberação do cartão e o seu uso, sendo que os encargos cobrados e o 

valor atualizado do débito constam nas faturas regularmente enviadas ao 

consumidor. Não há, muitas vezes, documento físico firmado por qualquer 

das partes, havendo adesão aos serviços oferecidos mediante o simples 

desbloqueio da moeda plástica e o início da sua fruição, sendo impossível 

à administradora do cartão demonstrar a existência de um contrato, 

canhoto ou documento assinado na exata quantia inquinada pela parte, 

mas apenas comprovar a regular utilização do crédito. 2. A inversão do 

ônus da prova prevista no Diploma Consumerista (art. 6º, inc. VIII) não 

instituiu nova distribuição estática do ônus probatório, agora sempre em 

desfavor do fornecedor o que sequer distribuição seria, possuindo, ao 

contrário, natureza relativa. A partir de uma leitura contemporânea acerca 

da Teoria da Prova, cujo estudo conduz para uma distribuição dinâmica do 

ônus probatório, a prova incumbe a quem tem melhores condições de 

produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. Havendo prova 

robusta dos fatos extintivos do direito da autora produzida pela 

demandada (art. 373, inc. II, do CPC), competia à demandante comprovar 

minimante a incorreção dos dados ou mesmo o pagamento dos débitos, 

fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 3. 

Não existem faturas de cartão de crédito produzidas bilateralmente. Ou o 

consumidor autor, que postulou a exibição das faturas, impugna 

especificamente quais transações não são legítimas, ou aquiesce com as 

compras realizadas. O que não pode mais ser admitido na atual conjuntura 

do processo civil brasileiro é a conduta anticooperativa e adversarial, do 

litigar por litigar, insistindo-se em afirmações já robustamente elididas com 

a apresentação da defesa. 4. A autora restou inadimplente frente à 

instituição financeira, originando a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, configurando este ato mero exercício regular de 

direito da ré, uma vez que esta é credora do autor, por força do contrato 

de cartão de crédito entabulado. Cabe ao devedor diligenciar no intuito de 

adimplir os valores assumidos, a fim de evitar a inadimplência e, por óbvio, 

as consequências dela decorrentes. APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Aquele que altera a verdade dos fatos e 

procede de modo temerário ou visando a objetivo ilegal em qualquer 

incidente ou ato do processo é reputado litigante de má-fé (art. 80, inc. II e 

III do CPC), incidindo nas penas do art. 81 do referido Diploma Processual. 

2. A conduta configuradora da litigância de má-fé exige que a parte utilize 

de procedimentos escusos com o objetivo de vencer a lide, violando o 

princípio da cooperação, positivado no art. 6º do Novo Código de 

Processo Civil. 3. Caso dos autos em que a parte autora insiste na tese da 

inexistência da dívida mesmo após a ré ter comprovado cabalmente o 

inadimplemento. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077354553, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Cláudio Luís Martinewski, Redator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 

02/10/2018). Contudo, em que pese à alegação da parte reclamante de 

que não teria mantido relação comercial com a reclamada não merece 

acolhimento. Em suma, as provas são insuficientes para que se imponha a 

parte reclamada a obrigação de indenizar. Como era da parte autora o 

ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, conforme o artigo 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, não há alternativa, senão 

a rejeição do pedido inicial. “Se as partes, a quem cabe provar o alegado, 

não o fazem ou não o conseguem satisfatoriamente , havendo colisão de 

provas ou até mesmo insuficiência de provas, outro caminho não resta 

senão a improcedência da ação.” – cf. Gildo dos Santos in “A pr ova no 

processo civil ” – Saraiva, S. Paulo, 1975, p.87. Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia a parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez em momento oportuno, 

restou preclusa. Dessa forma, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. Outrossim, a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Não podemos confundir 

a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 
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ao menos indícios de suas alegações. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. A instituição financeira Ré comprovou a 

utilização de seus serviços e em contrapartida a parte autora não 

comprova o pagamento das cobranças. Assim não há como se acolher a 

declaração de inexistência de relação jurídica. Assim, não há como 

conhecer o pedido inicial. Destarte, caminho não há se não o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Transitado 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela 

Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014297-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RIBEIRO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014297-42.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRUNO RIBEIRO VIANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos em sentença. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Preliminar Citada, a parte reclamada 

alega a preliminar de a ausência de documento extraoficial do SPC ou 

SERASA. Em análise aos autos, não merecem acolhimento a preliminar, eis 

que preenchido os requisitos previstos no artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

reclamada em sede de contestação alega preliminar de prescrição. Em 

análise detida aos autos, não há como acolher a preliminar. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, no caso em tela aplica-se o prazo do 

artigo 27 do Código de defesa do consumidor, ou seja, 5 (cinco) anos, 

prescrição quinquenal, sendo aquele prazo prevalece sobre o prazo do 

Código Civil de 3 (três) anos. Verifica-se que a cobrança, objeto da lide 

possui como data do débito 18.08.2016, a ação foi proposta em 

11.11.2019, portanto não percorreu o lapso temporal de cinco anos. 

Conforme dicção do CDC. Veja-se: Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. In casu, não há 

prescrição. Rejeito a preliminar Preliminares afastadas Análise do Mérito. A 

parte autora em sua inicial afirma que nunca contratou os serviços junto a 

instituição financeira. Assim, postula a declaração de inexistência do 

débito e requer indenizado pelos danos decorrentes da negativação e 

cobrança indevida no de valor de R$381,25(trezentos e oitenta e um reais 

e vinte e cinco centavos) referente ao contrato 0577953410000 CT, e 

retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem No caso em 

questão é patente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas 

relações jurídicas em que figure instituições financeiras, a qual já encontra 

pacificada. O STJ já havia sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que 

firmou a posição: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Consigno que sendo o autor parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da reclamada a 

comprovação de que houve o formal e regular contrato, que deu origem a 

cobrança, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor A Reclamada, em contestação afirmou que os serviços foram 

contratados e a cobrança é devida, e inexiste o dever de indenizar. Não 

juntou provas de suas alegações. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, cumpre à parte reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação 

dos serviços, tais como: cópia do contrato contendo a assinatura da parte 

reclamante, entretanto, assim não o fez. Ou seja, o ônus de provar acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. 

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO ACOLHIDA. 

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. A empresa que não comprova a 

origem da obrigação e insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age 

ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na 

modalidade "in re ipsa". Eleva-se o valor da condenação a título de danos 

morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (N.U 1004161-89.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, 

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA 

DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. RECURSO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078696192, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 

12/09/2018). Dano Moral O dano moral, à luz da Constituição Federal 

vigente, nada mais é do que a ofensa à dignidade da pessoa humana. 

Quanto à comprovação do dano moral explícita é a doutrina de Sergio 

Cavalieri Filho no sentido de que: “(...) Se a ofensa é grave e de 

repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 

pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; 

deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que provada 

a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção homnis ou facti, que decorre das 

regras de experiência comum.”(Cavalieri, Sergio Filho. Programa de 

Responsabilidade Civil. 4ed. Ver. e atual. Editora Malheiros, 2003. p.102) 

Conforme entendimento doutrinário acima colacionado, restou comprovado 

nos autos que a parte autora sofreu dano moral ao ter sua dignidade 

atingida diante da negativação indevida. No caso concreto, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a 

situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e 

em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito no valor de 

R$381,25(trezentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) 

referente ao contrato 0577953410000 CT, objeto da lide, com a exclusão 

definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito 

SCPC / SERASA; 2. CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de 

ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês 
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até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta 

sentença. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga SENTENÇA 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 débito, 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014782-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS NUNES MEIRELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014782-42.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS NUNES MEIRELES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos em sentença. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Análise do Mérito. A 

parte autora em sua inicial afirma que nunca contratou os serviços junto a 

instituição financeira. Assim, postula a declaração de inexistência do 

débito e requer indenizado pelos danos decorrentes da negativação e 

cobrança indevida no valor de R$462,03 (quatrocentos e sessenta e dois 

e três centavos), referente ao contrato 015517003000010, e retirada do 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem No caso em questão é 

patente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações 

jurídicas em que figure instituições financeiras, a qual já encontra 

pacificada. O STJ já havia sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que 

firmou a posição: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Consigno que sendo o autor parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da reclamada a 

comprovação de que houve o formal e regular contrato, que deu origem a 

cobrança, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor A Reclamada, em contestação afirmou que os serviços foram 

contratados e a cobrança é devida, e inexiste o dever de indenizar. Não 

juntou provas de suas alegações. Ressalta-se que, nestas 

circunstâncias, cumpre à parte reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação 

dos serviços, tais como: cópia do contrato contendo a assinatura da parte 

reclamante, entretanto, assim não o fez. Ou seja, o ônus de provar acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. 

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO ACOLHIDA. 

INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. A empresa que não comprova a 

origem da obrigação e insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age 

ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na 

modalidade "in re ipsa". Eleva-se o valor da condenação a título de danos 

morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (N.U 1004161-89.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, 

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020). APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA 

DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. RECURSO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078696192, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 

12/09/2018). Dano Moral O dano moral, à luz da Constituição Federal 

vigente, nada mais é do que a ofensa à dignidade da pessoa humana. 

Quanto à comprovação do dano moral explícita é a doutrina de Sergio 

Cavalieri Filho no sentido de que: “(...) Se a ofensa é grave e de 

repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 

pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; 

deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que provada 

a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção homnis ou facti, que decorre das 

regras de experiência comum.”(Cavalieri, Sergio Filho. Programa de 

Responsabilidade Civil. 4ed. Ver. e atual. Editora Malheiros, 2003. p.102) 

Conforme entendimento doutrinário acima colacionado, restou comprovado 

nos autos que a parte autora sofreu dano moral ao ter sua dignidade 

atingida diante da negativação indevida. No caso concreto, tomando como 

parâmetro os critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a 

situação financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem 

causa da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, 

impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão 

publicado em RT 650, p. 63 a 67). DISPOSITIVO. Por tais considerações, e 

em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em 

consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito no valor de R$462,03 

(quatrocentos e sessenta e dois e três centavos), referente ao contrato 

015517003000010, objeto da lide, com a exclusão definitiva do nome da 

parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA; 2. 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo 

INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo 

pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana Santos Juíza Leiga SENTENÇA 

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 débito, 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

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001320-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CRISTINA MARINHO SANTIAGO DE OLIVEIRA GAMARRA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

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

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001320-81.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito 

formulado na petição de ID: 31197826, pág. 02, item a, devendo ser 

oficiado nos moldes requeridos. 2. Aportando aos autos a resposta ao 

ofício supra, abra-se vista à parte autora para que se manifeste, no prazo 

legal. 3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos. 

4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 

de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004579-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO AMANCIO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RIBEIRO XAVIER DE CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004579-89.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando o 

teor da Portaria n.º 281-Pres-CGJ, de 07 de abril de 2020, redesigno o dia 

27.10.2020, às 14h, para a realização da audiência atempada no ID: 

25654419. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 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: 1009677-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. N. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILTON JUAREZ E SILVA OAB - MT4.191 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1009677-84.2019.8.11.0003 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2020. GERALDA ESPLENDO 

DOS SANTOS MORAES Gestor(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009967-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. G. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZENI MUNIZ OAB - MT10281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. G. D. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEUZENI MUNIZ OAB - MT10281-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1009967-02.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte autora para, querendo, materializar o Alvará de ID 31309644 e 

proceder ao devido registro junto ao órgão competente. Rondonópolis/MT, 

17 de abril de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001094-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. V. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1001094-13.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 19789511, 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, 23 de julho de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001041-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. G. (EXEQUENTE)

L. Q. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. Q. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001041-95.2020.8.11.0003 

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 

exequente para manifestar sobre a petição e documentos juntados a partir 

do ID 28897888, no prazo de 5 (cinco) dias. Rondonópolis/MT, 17 de abril 

de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006315-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1006315-11.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Indefiro o pedido 

de designação de audiência de conciliação (ID: 28897300), eis que se 

trata de cumprimento de sentença, na qual não há que se falar em 

audiência de conciliação, ante o caráter irrenunciável da verba alimentar, 

conforme dicção do art. 1.707, do Código Civil, in verbis: “Art. 1.707. Pode 

o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, 

sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou 

penhora.” (grifo nosso) 2. Ademais, analisando os autos com vagar, 

nota-se que a parte executada apresentou justificativa, contudo este não 

afasta sua obrigação alimentar, mormente porque o pagamento parcial do 

débito não obsta o prosseguimento da executio, razão pela qual rejeito as 

alegações apresentadas no ID: 28897300. 3. Sendo assim, intime-se a 

parte executada para que efetue o pagamento integral do débito 

exequendo, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de ser 

decretada imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 528, §3º, do 

CPC. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de 
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fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008744-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. R. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1008744-48.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1691 da CNGC, impulsiono o presente 

feito para intimação do patrono do requerido, nomeado nos autos, para 

manifestar, no prazo legal. Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2020 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006135-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. V. S. S. (AUTOR(A))

T. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006135-29.2017.8.11.0003 

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 justificativa, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001092-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. O. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001092-77.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar sobre a petição e 

documentos de ID 29779757, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 17 de abril 

de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003757-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. P. A. (REQUERENTE)

VILMA FRANCISCA PIMENTEL (REQUERENTE)

B. G. P. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE OLIVEIRA AGUIAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003757-37.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Analisando os 

autos com vagar, nota-se que o executado apresentou justificativa (IDs: 

5046763, 14115250 e 14508005) aduzindo em suas razões que não 

possui condições de arcar com o valor fixado a título de pensão 

alimentícia, eis que sua condição financeira atual é deveras baixa, 

propondo o parcelamento da dívida, contudo, suas alegações não afastam 

sua obrigação alimentar, mormente porque o fato de estar passando por 

dificuldades financeiras não obsta o prosseguimento da executio, não 

sendo cabível aqui a discussão do binômio necessidade/possibilidade, 

razão pela qual rejeito as alegações apresentadas pelo executado, bem 

como o pedido de parcelamento, eis que a parte exequente não concorda. 

Sobre o tema anoto os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSA DÍVIDA ALIMENTAR. 

DESCABIMENTO. Caso em que a justificativa do alimentante não se presta 

para extinguir a execução dos alimentos, tendo em vista que a sua 

impossibilidade de pagamento à época, não tem o condão de afastar a 

dívida. NEGARAM PROVIMENTO.” (TJ/RS - Apelação Cível n.º 

70049479454. Oitava Câmara Cível. Rel. Rui Portanova. DJ: 09.08.2012) 

(grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL - ALIMENTOS - EXCESSO DE 

EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA - CUMPRIMENTO EXATO DO PROVIMENTO 

JURISDICIONAL - NCPC, ART. 77, IV - OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA 

PARCIALMENTE - LIMITAÇÃO AO SALDO REMANESCENTE Incabível, em 

sede de execução de alimentos, o exame acerca da insuficiência das 

condições do alimentante ou do pagamento de forma diversa da 

homologada por decisão judicial, uma vez que deverá buscar, na via 

própria, a revisão ou até a exoneração de sua obrigação alimentar.” 

(TJ-SC - AI: 40035509620178240000 Itapema 4003550-96.2017.8.24.0000, 

Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 25.07.2017, Quinta 

Câmara de Direito Civil) (grifo nosso) 2. No mais, considerando que o 

cálculo carreado no ID: 31077047 não está discriminado, determino a 

intimação da parte exequente para que, no prazo legal, carreie aos autos 

o demonstrativo do débito atualizado e pormenorizado com todos os 

meses, bem como as porcentagens utilizadas na atualização. 3. Com a 

juntada do cálculo, intime-se a parte executada, pessoalmente, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a quitação do débito exequente, sob 

pena de lhe serem penhorados bens suficientes para quitação da 

obrigação alimentar, bem como regularize sua representação processual, 

eis que o seu patrono renunciou ao mandato a ele outorgado (ID: 

24348588). 4. Em seguida, abra-se vista dos autos ao Ministério Público 

para que, no prazo legal, se manifeste. 5. Após, venham-me os autos 

conclusos. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 16 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001456-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA ALESSANDRA DE FREITAS SANTOS OAB - 842.369.651-00 

(REPRESENTANTE)

ERIKA LUIZA GREGORIO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR LIRA FALCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001456-78.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

vagarosa dos autos, nota-se que a parte autora não instruiu a exordial 

com o instrumento de procuração outorgado por ela ao causídico que 

subscreve o petitório inicial, declaração de hipossuficiência, bem como os 

seus documentos pessoais e de sua representante, sendo estes 

indispensáveis à propositura da ação. 2. Assim, intime-se a parte autora 

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

disposições contidas no art. 320, do CPC, carreando aos autos os 

documentos supracitados, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013462-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:
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OSMAIR RIBEIRO DE FREITAS OAB - 299.965.201-10 (REPRESENTANTE)

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013462-54.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, 

inciso III, CPC). 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. 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, 17 

de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006601-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. A. C. (REQUERENTE)

ALEXANDRE SILVA CLAUDIO (REQUERENTE)

A. S. A. C. (REQUERENTE)

A. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA FERNANDA ANTUNES BEZERRA DE SOUZA OAB - MT25936/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA ANTUNES BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006601-18.2020.8.11.0003 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. Oficiem-se às instituições financeiras 

declinadas na inicial para que informem ao juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto à existência de numerário em conta bancária, bem como de 

valores de FGTS/PIS, em favor da de cujus. 4. Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos prova de que não 

há outros herdeiros da falecida além daqueles mencionados no processo, 

utilizando-se, para tanto, de declarações com firma reconhecida de, ao 

menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, abra-se vista dos autos à parte 

autora e, em seguida, ao representante do Ministério Público para que, no 

prazo legal, se manifestem. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1006652-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANNA MOLEZINI PAVAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMMYLIN DE BRITO PAVAN (REU)

MAURÍCIO PAVAN (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006652-29.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Nos termos do art. 

145, §1º, do Código de Ritos, dou-me por suspeito de processar e julgar o 

feito em apreço, determinando a remessa destes autos ao substituto legal 

deste juízo. 2. Proceda a Sr.ª gestora judiciária às anotações necessárias 

para que não seja mais remetido a este gabinete. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de abril de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003624-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO SIQUEIRA MAIA (REQUERENTE)

RICARDO FELIPE MAIA (REQUERENTE)

MARIANA REZENDE MAIA CARVALHO (REQUERENTE)

MONICA REZENDE MAIA (REQUERENTE)

FABIANA REZENDE MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT13053/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FELIPE MAIA (REQUERIDO)

DAISY HUGUENEY DE SIQUEIRA MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003624-87.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

minuciosamente os autos, verifica-se que paira grande controvérsia a 

respeito da real quantidade de gado que teria sido deixada pelo de cujus, 

quando de seu falecimento. 2. A par disso, o art. 612, da Lei Instrumental 

Civil, preconiza que o juiz decidirá todas as questões de direito e também 

as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só 

remetendo para os meios ordinários as questões que demandarem alta 

indagação ou dependerem de outras provas. 3. No caso dos autos, é de 

bom registrar que a controvérsia sobre a quantidade de gado 

supostamente deixada pelo falecido não pode ser analisada em sede de 

inventário, pois não há, neste feito, espaço para decidir questões de alta 

indagação, devendo, neste caso, esta controvérsia ser objeto de 

discussão em ação própria, nos moldes do art. 319, caput, da Lei 

Instrumental Civil. 4. A doutrina não destoa deste entendimento, conforme 

o escólio abaixo: “Em questões exclusivamente de direito, o juiz deve dar a 

solução adequada, por mais complexa que seja; quando se tratar de 

questões de fato, estas só podem ser solucionadas no inventário se já 

comprovadas nos autos. Remeterá o juiz para as vias ordinárias, portanto, 

o exame das questões fáticas que pendam de outras provas, a serem 

discutidas ou pesquisadas com mais profundidade.”. (DE OLIVEIRA, 

Euclides; AMORIM, Sebastião. Inventários e Partilhas. 23ª ed. atual. São 

Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 2013, p. 285) [grifamos] 5. 

A jurisprudência da Corte de Justiça estadual caminha na mesma esteira, 

como se depreende dos julgados abaixo colacionados: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – VERBAS 

RESCISÓRIAS DO FALECIDO – VALOR RECEBIDO SOMENTE PELA 

ESPOSA - QUALIDADE DE COMPANHEIRA COMPROVADA – QUESTÃO DE 

ALTA INDAGAÇÃO – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – ARTIGO 984 

CPC - INADMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Nos termos do artigo 984 do Código de Processo Civil, “o juiz 

decidirá todas as questões de direito e também as questões de fato, 

quando este se achar provado por documento, só remetendo para os 

meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de 

outras provas. Verifica-se que a questão não se configura como de alta 

indagação e sim matéria de fato e de direito que, embora possa ensejar 

discussão, pode ser resolvida à luz das provas existentes nos autos.” 

(TJMT - AI, 133767/2012, DRA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/07/2013, Data da publicação no 

DJE 12/07/2013) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA – MÉRITO – UNIÃO 

ESTÁVEL ANTES DO CASAMENTO – RECUSA DOS HERDEIROS – 

QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – BENS ADQUIRIDOS DURANTE O 

CASAMENTO – SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIO – FALTA DE PROVAS – 

REMESSA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Deferida a justiça gratuita, não há necessidade de recolhimento do 

preparo recursal e eventual impugnação da condição de necessitado, 

neste seara recursal, demanda prova pré-constituída. 2. O art. 984 do 

CPC, dispõe que no inventário incumbe ao julgador decidir todas as 

“questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar 

provado por documento” e, por sua vez, tem a obrigação de remeter “para 

os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de 

outras provas”. 3. A questão do estado civil, bem como dos bens 

adquiridos com esforço mútuo e de forma onerosa na constância do 

casamento, em regimento de separação obrigatória, é de alta indagação 

ante a necessidade de abertura de contraditório aos herdeiros, instrução 
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processual e final reconhecimento judicial.” (TJMT - AI, 37323/2012, Des. 

Sebastião de Moraes Filho, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 

04/07/2012, Data da publicação no DJE 16/07/2012) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO IMÓVEL 

RESIDENCIAL PELA COMPANHEIRA - UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA 

JUDICIALMENTE - ARTIGO 7º, DA LEI 9.278/96, POSTERIOR À ABERTURA 

DA SUCESSÃO - CONSIDERAÇÃO DO DISPOSITIVO PELO JUIZ - 

POSSIBILIDADE. - ART. 420, DO CPC. ALEGAÇÃO DE NOVA UNIÃO 

ESTÁVEL COM TERCEIRO - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO A SER 

DIRIMIDA NA VIA ADEQUADA. - RECONHECIMENTO DO DIREITO DE 

HABITAÇÃO - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAR AS ÚLTIMAS 

DECLARAÇÕES - NÃO RESOLUÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES SUSCITADAS - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Dissolvida a união estável por 

morte de um dos conviventes, a lei ampara o direito real de habitação do 

sobrevivente relativamente ao imóvel destinado à residência da família. 

“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo 

ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo 

em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de 

proferir a sentença.” (Art. 462, do CPC). A alegação de nova união estável 

do sobrevivente com terceiro é questão de alta indagação a ser dirimida 

na via adequada. Antes de determinar, no inventário, as últimas 

declarações, o juiz decidirá as impugnações. (TJMT - AI, 31285/2011, Des. 

Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 24/08/2011, Data 

da publicação no DJE 01/09/2011) 6. Dessa forma, entendo que tais 

controvérsias devem ser deduzidas pelas vias ordinárias, ficando 

ressalvado que, caso a questão reste dirimida, o eventual saldo de 

animais apurado poderá ser objeto de sobrepartilha em momento posterior. 

7. Outrossim, indefiro o pleito de expedição de alvará formulado no ID: 

31000907, tendo em vista que tal pedido deve ser aviado em autos 

apartados, a fim de evitar tumulto processual no bojo do inventário. 8. No 

mais, nos termos do art. 636, do CPC, intime-se a inventariante para que, 

no prazo de 20 (vinte) dias, preste as últimas declarações, devendo trazer 

também o plano de partilha do acervo patrimonial, bem como outras 

informações que entender pertinentes para o deslinde do feito. 9. Após, 

abra-se vista aos demais herdeiros para que se manifestem, no prazo 

legal. 10. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos. 

10. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de abril de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004401-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILZA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ALESSANDRO ALVES DA SILVA (INVENTARIANTE)

WILSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ALEXANDRE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ULISSES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LOURDES SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004401-38.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados por ANTÔNIA 

LOURDES SILVA (qualificada nos autos), na forma pleiteada pela 

inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. Tendo o feito 

tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o 

prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de partilha, 

alvarás e/ou carta de adjudicação. 3. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do 

CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública. 

4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

17 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003846-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003846-89.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DIREITO DE VISITAS aforada 

por GILBERTO BORGES DE SOUZA em face de ANGELA MARIA OLIVEIRA 

DOS SANTOS (qualificados nos autos). 2. A parte autora foi pessoalmente 

intimada (ID: 27569903) para se manifestar nos autos, contudo, 

permaneceu inerte, conforme certidão de ID: 31266430, da mesma forma, 

seu patrono foi intimado através do DJE (ID: 22330658) e foi tentada sua 

intimação pessoal, a qual foi infrutífera (ID: 31266430), 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 seu patrono, foi intimado pelo DJE e não 

foi localizado para ser intimado pessoalmente, 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, em conformidade com o 

parecer ministerial, 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, 17 de 

abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001804-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. S. (AUTOR(A))

A. C. D. S. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a ser realizada em 

21/10/2020 ÀS 14hs, na sala de Audiências deste Juízo, ficando a cargo 

do advogado das referida parte intimar as testemunhas por eles arroladas 

do dia, hora e local da audiência designada, dispensando-se a intimação 

do juízo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006557-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIVELINO LUCIO DE RESENDE OAB - MT7147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 
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(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE E PARTE 

REQUERIDA, para comparecerem à AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO a ser realizada em 17/09/2020 ÀS 14hs, na sala de 

Audiências deste Juízo, ficando a cargo dos advogados das referidas 

partes intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. O rol de 

testemunhas deverá ser depositado no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

do presente despacho (CPC, 357, § 4º), providenciando as partes a 

intimação das testemunhas eventualmente arroladas (art. 455, § 1º, CPC). 

Em não sendo apresentado rol de testemunhas no prazo acima estipulado, 

certifique-se, renovando-se a conclusão para retirada do processo de 

pauta de julgamento.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008265-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. E. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. S. R. (REU)

 

Processo nº.: 1008265-55.2018.8.11.0003 Vistos. Trata-se de ação de 

alimentos proposta por JOSÉ FERNANDO ELIAS RIBEIRO e ADELLY 

VITÓRIA ELIAS RIBEIRO representados pela genitora Sra. Vivian Hillary 

Elias Cezaretti, em face de ERICK MICHAEL DA SILVA RIBEIRO, todos bem 

qualificado nos autos. Relata, em síntese, que são filhos do requerido, o 

qual, após o rompimento do relacionamento mantido com sua genitora, não 

mais contribuiu com o sustento, não possuindo a genitora condições de 

suportar sozinha os encargos para seus filhos. Pediu a condenação do 

requerido ao pagamento de alimentos no importe mensal de um salário 

mínimo ou o quantum equivalente a 1/3 dos vencimentos auferidos pelo 

requerido, acrescido da metade das despesas com saúde e educação. 

Com a inicial vieram os documentos necessários. Os alimentos provisórios 

foram fixados em 30% (trinta por cento) do salário mínimo (ID 15538152) e 

foi ainda deferido à parte autora os benefícios da assistência judiciária, 

determinando-se a citação do requerido. Apesar de citado (ID 26421404), 

o requerido não apresentou contestação (ID 29392592). A parte autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 29439798). O Ministério 

Público opinou pela procedência pedido (ID 31287225). É o relatório. 

DECIDO. Cuida-se de ação de alimentos ajuizada por JOSÉ FERNANDO 

ELIAS RIBERIO e ADELLY VITÓRIA ELIAS RIBEIRO, menores, 

representados pela sua genitora, em face de ERICK MICHAEL DA SILVA 

RIBEIRO. Apesar de citado, o requerido não apresentou contestação, 

estando configurada sua revelia. Diante da revelia e inexistindo 

necessidade de produção de provas em audiência, possível o julgamento 

antecipado da lide (art. 355, II do Código de Processo Civil). A relação de 

parentesco a legitimar a pretensão de recebimento de alimentos 

encontra-se comprovada no documento vertido no ID n. 15492345, sendo 

os autores filhos do requerido. As necessidades dos requerentes, duas 

crianças com sete e cinco anos de idade, são inquestionáveis, cujas 

despesas e necessidades básicas (alimentação, saúde, vestuário, 

educação, etc) são presumidas. Lado outro, tem-se que os alimentos não 

podem ser fixados em quantia que prejudique o alimentante, já que este 

tem de manter a própria subsistência. No caso, inexistem provas dos 

rendimentos auferidos pelo réu. Contudo, diante da informação da exordial 

de que ele seria pintor e se presumindo que ganhe um salário mínimo, hei 

por bem manter em 30% (trinta por cento) do salário mínimo os alimentos 

em favor dos requerentes, quantia que certamente atende ao trinômio 

possibilidade-necessidade-proporcionalidade e que não foi questionada 

por qualquer das partes. Pelo exposto, em sintonia ao parecer ministerial, 

JULGO em parte PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido 

ERICK MICHAEL DA SILVA RIBEIRO a pagar, a título de alimentos aos 

requerentes, o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, até o dia 10 de cada mês, disponibilizando-se o valor à 

representante dos menores em depósito em conta a ser informada em 

momento oportuno. Condeno o requerido ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, notadamente tendo em vista a natureza da lide, de 

menor complexidade, suspendendo a condenação por litigar sob o pálio da 

assistência judiciária, que de ofício lhe concedo, haja vista a noticiada 

profissão de 'pintor' por ele exercida e por ser pessoa presumidamente de 

poucas posses. Transitada em julgado, arquive-se. Ciência ao Parquet. P. 

R. Intime-se. Rondonópolis, 16 de abril de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013654-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA (REU)

GESUINO MARTINS DE OLIVEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1013654-21.2018.8.11.0003 Vistos etc., Considerando-se que a 

manifestação retro não atende o quanto deliberado no ID 29499215, 

intime-se a inventariante, pela última vez, a fim de conferir o ideal 

cumprimento a integralidade das determinações, no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como para apresentar a certidão negativa de testamento em 

nome da falecida, nos moldes do art. 2º, do Provimento n.º 56/2016-CNJ e 

art. 618, V, do CPC, sendo certo que em acaso de inércia o feito será 

convertido em alvará judicial, autorizando-se a transmissão tão somente 

do veículo registrado em nome da de cujus (ID 18003895). Se não 

bastasse, verifica-se que ressai pendente a apresentação do assento 

civil do herdeiro Gesuino (ID 21398572), além da retificação do esboço de 

partilha incluso no ID 18003895, porquanto incompatível com a renúncia 

vertida pelo ascendente em momento precedente (ID 27755068). Após, 

tornem-me conclusos. Às providências. Rondonópolis-MT, 17 de abril de 

2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006695-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. J. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - GO57244 (ADVOGADO(A))

ANA PAULA HAMU E LUZ OAB - GO41487 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005816-90.2019.8.11.0003 Vistos etc., Superada a fase de 

intimação das partes para 'especificação de provas' (ID 29009353), tendo 

inclusive a autora já o feito derradeiramente (ID 29334141), com a devida 

deliberação do Juízo (ID 30962730) estando o feito já saneado, dou por 

prejudicado o exame do pedido vertido no ID 31175656. Intime-se a parte 

autora pessoalmente para a audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 26 de agosto de 2020 às 14h00min, devendo a 

secretaria adotar as providências necessárias a sua efetiva realização. 

Registro que a Autora poderá trazer à audiência as suas testemunhas 

independentemente de intimação, sendo que o prazo para a apresentação 

de rol de testemunhas - via seu patrono - correrá a contar da sua 

intimação. Em não sendo apresentado rol de testemunhas, certifique-se e 

retire-se o processo de pauta, renovando-se a conclusão. Intimem-se. 

Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 17 de abril de 2020. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000259-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. M. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A. J. M. D. S. (REPRESENTADO)

 

Processo: 1000259-93.2017.8.11.0003 Vistos. Considerando o teor da 

Portaria Conjunta 249/2020 - TJMT, redesigno audiência de conciliação 

antes aprazada para o dia 14 de agosto de 2020 às 14 horas, a ser 
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realizada perante o CEJUSC local. Intimem-se as partes e o interessado S. 

de D. e S., via patrono. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 20 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002475-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. M. L. (REQUERENTE)

L. D. M. L. (REQUERENTE)

D. D. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO(A))

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1002475-22.2020.8.11.0003 Vistos etc., Considerando o teor do artigo 15, 

inciso I, da Portaria Conjunta nº. 247 de 16 de março de 2020, bem como 

do artigo 1º da Portaria Conjunta 249 de 18 de março de 2020, auspiciando 

intensificar as medidas de prevenção a contaminação pelo COVID-19, em 

caráter temporário, hei por bem retirar de pauta a audiência anteriormente 

aprazada pelo Juízo. Assim, redesigno audiência de conciliação antes 

aprazada para o dia 4 de agosto de 2020 às 15 horas, a ser realizada 

perante o núcleo de conciliação do Juízo. No mais, mantenho as demais 

deliberações vertidas no r. decisum. Cite-se. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Rondonópolis-MT, 20 de março de 

2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007690-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O. C. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1007690-47.2018.8.11.0003. Vistos etc., I. Prima facie, DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária à parte demandada, conforme 

requerido ao final da defesa, com fundamento no artigo 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil. II. Inexistindo qualquer questão prévia a ser 

apreciada ou irregularidade a ser expurgada e, ainda, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado. Fixo como pontos controvertidos da demanda, sem prejuízo de 

outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução: a) o período 

de duração da convivência ‘more uxório’ vivenciada entre os litigantes, eis 

que a existência e fato incontroverso; b) apuração do patrimônio 

amealhado em comum a ser partilhado. Desta forma, defiro as seguintes 

provas úteis postuladas: 1) ORAL consistente na oitiva das testemunhas a 

ser arrolada pelas partes no prazo de 10 dias a contar da intimação da 

presente (art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, devendo ser 

observado pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do CPC; 

Por oportuno, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 26 

de agosto de 2020 às 16h30min. Com relação ao depoimento pessoal, 

ressalvo que sendo o magistrado o destinatário (e gestor) da prova, 

devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece o artigo 371 do CPC, 

dispenso o depoimento das partes por entender desnecessário ao 

deslinde da questão, pois tal prova nada mais trará que a reprodução do 

que já foi por elas afirmado na inicial e contestação, respectivamente. 

Ressalto que o dia a dia forense tem revelado ser referida atividade 

probatória contraproducente e ineficaz a busca da verdade real. De mais 

a mais, a teor do disposto no art. 370 do CPC, o Juiz é o destinatário da 

prova, cabendo a ele determinar a produção daquelas que entenda por 

necessárias ao deslinde da controvérsia posta em julgamento, bem como 

indeferir as que tenham como inúteis ou meramente protelatórias, não 

caracterizando tal ato cerceamento de defesa. 2) DOCUMENTAL 

consistente na juntada de outros documentos para o esclarecimento e 

deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC e, para tanto; 2.1) 

INTIME-SE o autor para indicar a data de início e término da alegada união 

estável que pretende ver reconhecida; 2.2) INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentarem em juízo suas respectivas 

certidões de nascimento e/ou casamento, devidamente atualizada. Por 

oportuno, registro que para o reconhecimento da união estável exige-se 

que as partes comprovem, além da convivência pública, contínua e 

duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, a 

ausência de impedimentos matrimoniais à constituição dessa relação, 

consoante disposto no art. 1.723, parágrafo 1º, do Código Civil. Para 

provarem a inexistência dos impedimentos, assim como ocorre quando do 

processo de habilitação de casamento, deve a pare interessada juntar ao 

processo suas certidões de nascimento ou casamento, expedidas em 

data recente. Nesse sentido, em temática análoga, confira-se o disposto 

no art. 767, §9º, da CNGC do Foro Extrajudicial. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 17 de abril de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003571-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

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

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA MODESTO DE ARAUJO OAB - RO3122 (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1003571-43.2018.8.11.0003 Vistos. Em análise da certidão 

de nascimento encartada no ID n. 13195824, verifica-se que o autor 

atingiu a maioridade no curso da ação, contando atualmente com 18 

(dezoito) anos de idade. Assim, retifique-se o polo ativo da ação para que 

conste como autor MATHEUS RODRIGUES LINHAR, em nome próprio, 

excluindo-se a representação originária, bem como abra-se imediata vista 

ao patrono subscritor da exordial para que no prazo de cinco dias 

manifeste o eventual interesse na produção de atividade probatória 

acerca da atual necessidade no recebimento dos alimentos, em face da 

superveniente maioridade do Autor, bem como regularize a representação 

processual. Em caso de inercia, intime-se pessoalmente o Autor para que 

regularize a sua representação processual, no prazo de cinco dias sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Rondonópolis, 31 de março de 2020. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007151-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. Z. H. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. H. H. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1007151-81.2018.8.11.0003. Vistos etc. I. De início, considerando que o 

executado, embora devidamente intimado da ordem de constrição 

eletrônica levada a efeito a teor do decisum de ID 27619987 deixou 

decorrer o prazo sem qualquer manifestação e a par das informações 

bancárias fornecidas ao ID 30869563 expeça-se alvará de levantamento 

do valor depositado em Juízo (ID 28981722) em favor dos exequentes. II. 

Em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

inversa com o fito de que seja realizada penhora on line nas contas da 

pessoa jurídica Palo Alto Implementos Rodoviários da qual o executado 

integra o corpo societário, conforme Cadastro Nacional da Pessoa Jurídico 

jungido ao ID 30869573, tenho que o pedido não comporta acolhimento. 

Pois bem, a origem da pessoa jurídica está atrelada a comunhão de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 79 de 274



vontades de pessoas físicas – sócios, mas a partir de sua instituição, 

passa a ser detentora de direitos e obrigações como ente personalizado, 

embora de cunho abstrato/fictício. Isso incita a afirmar que a existência da 

pessoa jurídica é absolutamente distinta da dos seus sócios. Nesta senda, 

os débitos oriundos de obrigações assumidas pelos sócios – como 

pessoas físicas – devem, via de regra, a eles ser atribuídos e, por isso, 

seu patrimônio deve ser objeto de usurpação legal (art. 789 e art. 795, 

ambos do CPC/2015). Inegável que a independência patrimonial que 

permeia o ente jurídico de direito privado pode ser rompida a partir da 

admissibilidade da teoria da desconsideração da personalidade jurídica 

elencada no art. 50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso 

da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 

confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do 

Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos 

de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos 

bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” A 

excepcionalidade que admite o despojamento do manto que recobre a 

pessoa jurídica a fim de admitir a constrição judicial dos bens dos sócios 

para satisfação de débitos daquela exige que o débito em debate seja por 

ela assumido e, ante a configuração do desvio de finalidade e/ou 

confusão patrimonial, possa alcançar os bens dos sócios. No caso 

vertente, a desconsideração da personalidade jurídica detêm aplicação 

inversa, isto é, quando os débitos contraídos pelos sócios deverão ser 

suportados pela pessoa jurídica. Hipótese cabível quando evidenciada a 

confusão patrimonial. Nesta esteira, apenas se verificado o desvio de 

bens particulares do devedor dos alimentos em prol do patrimônio da 

pessoa jurídica que integra como sócio proprietário ou mesmo a intenção 

de não constituir patrimônio próprio capaz de suportar a execução 

alimentar, absolutamente aplicável a teoria da desconsideração inversa da 

personalidade jurídica, o que não é o caso dos autos. A propósito: "Na 

desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa comercial, 

afasta-se o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, 

responsabilizando-se a sociedade por obrigação pessoal do sócio. Tal 

somente é admitido, entretanto, quando comprovado suficientemente ter 

havido desvio de bens, com o devedor transferindo seus bens à empresa 

da qual detém controle absoluto, continuando, todavia, deles a usufruir 

integralmente, conquanto não integrem eles o seu patrimônio particular, 

porquanto integrados ao patrimônio da pessoa jurídica controlada. (...)." 

(AI n. , de São José-SC, Rel. Des. Trindade dos Santos, DJ de 25.01.02). 

“Execução de alimento. Pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica inversa. Deferimento da medida gravosa que depende de segura 

comprovação de que a finalidade da pessoa jurídica foi desviada, 

conprovando-se situações fáticas revestidas de má-fé, ação fraudulenta 

ou abuso de direito, que não se vê, por ora. Agravo improvido.” (TJ-SP, 

Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 

14/10/2014, 8ª Câmara de Direito Privado). Posto isso, indefiro os pedidos 

elaborados na petição derradeira. III. De outro lado, em relação ao pleito de 

nova tentativa de constrição eletrônica, defiro o pedido derradeiro, 

registrando que a penhora on-line é medida que de rigor se impõe, cujo 

objetivo, inclusive é consentâneo com os modernos princípios e preceitos 

que regem a atividade jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito 

de interesses qualificado por uma pretensão resistida, segundo 

Chiovenda) e pacificar a sociedade, os quais são escopos teleológicos ou 

finalísticos da Jurisdição. Nesta senda, bloqueie-se somente o valor da 

execução em dinheiro depositada na conta bancária e/ou aplicações 

financeiras em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD. Diante 

da ordem de transferência (extrato anexo), oficie-se à conta única de 

depósitos judiciais para que sejam adotadas as providencias de praxe e 

intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 14 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007151-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. Z. H. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. H. H. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO do executado da penhora realizada via BACENJUD (id. 

31211251) para que, querendo, se manifeste no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006409-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. E. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT23561/O (ADVOGADO(A))

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. O. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006409-85.2020.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ação de 

alimentos proposta por INGRID EMANUELLE OLIVEIRA SOUZA em face de 

EVANDRO OLIVEIRA SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Depois de recebida a exordial (ID 31197713), a autora apresentou pedido 

de desistência da ação (ID 31345130). Relatei. DECIDO. A desistência da 

ação é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental, inexistindo in casu nada que obstaculize o 

acolhimento do pedido de desistência. Face ao exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo único, CPC), e DECLARO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, c/c o art. 354, 

ambos do CPC). Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Solicite-se a 

devolução da missiva (ID 31288219), independentemente de cumprimento. 

Ato incompatível com o direito de recorrer, transitando em julgado, neste 

ato, a presente sentença extintiva. P. I. Arquivem-se com as baixas 

devidas. Rondonópolis-MT, 17 de abril de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008222-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. F. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS FERNANDA FARIAS OAB - 020.362.131-03 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. F. B. (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER A 

IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE DA CERTIDÃO PARA 

PROTESTO E DECISÃO/SENTENÇA, PARA QUE A EXEQUENTE POSSA 

LEVAR AO CARTÓRIO DE PROTESTOS E TÍTULOS.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011311-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

NILDENOR SOUZA MELO (REQUERENTE)

ANIVOLANDA DE SOUZA TELES (REQUERENTE)

ODELITA DE SOUZA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEZINA SOUZA NOGUEIRA (REQUERIDO)

PEDRINA CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

ARIVALDETE DE MELO CARRETE (REQUERIDO)

MARIA MADALENA MELO DUARTE (REQUERIDO)

JOAO GUALBERTO MIRANDA (REQUERIDO)

JOSEFA SOUZA MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARMEZINA SOUZA NOGUEIRA (HERDEIRO)

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 
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FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1011311-52.2018.8.11.0003 Vistos etc., Considerando que não há tempo 

hábil ao cancelamento da ordem de pagamento retro (ID 31291407) e 

diante do superveniente desinteresse da inventariante no aludido 

levantamento, determino a intimação do causídico Paulo Jose Canevazzi 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito integral dos 

numerários em conta única vinculada aos presentes autos, instruindo o 

feito com os documentos comprobatórios pertinentes, para os devidos 

fins, sob pena de responsabilização. No mais, reitero os termos da 

deliberação de ID 31057237. Às providências. Rondonópolis-MT, 17 de 

abril de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007694-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

SONIR VIANA SAVARIS OAB - MT16600-A (ADVOGADO(A))

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009546-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. P. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. D. J. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO CURADOR NOMEADO ACERCA DA REDESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA A DATA: 05/08/2020 

ÀS 16hs

Citação

Citação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1015860-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIS ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

NATALIA TEIXEIRA AGOSTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA VILELA (INVENTARIANTE)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

citar a herdeira NATALIA TEIXEIRA AGOSTINHO, na pessoa de seu 

patrono VINICIUS MANTOVANI, advogado inscrito na OAB/MT sob nº 

16.955, na forma deliberada no ID 26942933.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037332-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.M.V.COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

MAURICIO ARCANGELO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do ato no novo endereço 

informado, sob pena de devolução da presente carta precatória, 

independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva guia 

poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no campo “serviços-guias-emitir 

guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004978-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAIRES LIMA (REQUERIDO)

JANGADA AGROPASTORIL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do ato nos endereços 

informados, sob pena de devolução da presente carta precatória, 

independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva guia 

poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no campo “serviços-guias-emitir 

guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1056762-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO RAMIRES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PASQUINI OAB - SP185819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEDIEL PERACINE (REQUERIDO)

PAULO DE TARSO QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1056762-49.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação de Paulo de Tarso Queiroz, todavia, não foi 

possível realizar o ato pelo fato do requerido não residir no endereço 

indicado na carta, conforme teor da certidão de id. 27319858. Diante 

disso, a parte autora requer a realização de pesquisa junto ao sistema 

Bacenjud, com o objetivo de localizar novo endereço para cumprimento do 

ato deprecado. Data vênia, o referido pleito não tem como ser deferido por 

este juízo, tanto por não constar do objeto da precatória, e especialmente 

porque as pesquisas via sistema eletrônico podem ser realizadas pelo 

próprio juízo deprecante, nos autos da demanda. Assim, dê-se ciência 

desta decisão e do requerimento constante do id. 31146130 ao 

deprecante, acompanhado dos documentos necessários, solicitando que 

se pronuncie a respeito em 20 (vinte) dias. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, devolva-se a presente à Comarca de origem, no estado em 

que se encontra, mediante a adoção das providências necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033967-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO (REQUERENTE)

NEIVO SPIGOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEY FERREIRA DOLORES ANADAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1033967-49.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação e intimação de Shirlei Ferreira Dolores 

Anadan , todavia, não foi possível realizar os atos pelo fato do endereço 

indicado na carta estar incompleto, conforme teor da certidão de id. 

27332020. Diante disso, a parte autora requer a realização de pesquisa 

junto aos sistemas Siel, Infojud e Bacenjud, bem assim seja oficiada à 

Receita Federal, com o objetivo de localizar novo endereço para 

cumprimento do ato deprecado. Data vênia, o referido pleito não tem como 

ser deferido por este juízo, tanto por não constar do objeto da precatória, 

e especialmente porque as pesquisas via sistemas eletrônicos ou por 

requisição aos órgãos públicos podem ser realizadas pelo próprio juízo 

deprecante, nos autos da demanda. Assim, dê-se ciência desta decisão e 

do requerimento constante do id. 29383868 ao deprecante, acompanhado 

dos documentos necessários, solicitando que se pronuncie a respeito em 

20 (vinte) dias. Decorrido tal prazo sem manifestação, devolva-se a 

presente à Comarca de origem, no estado em que se encontra, mediante a 

adoção das providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037112-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA FONTES (REQUERIDO)

ETERNA MARIA FONTES (REQUERIDO)

TRALHAS E TRAJES BOUTIQUE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1037112-16.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação de Tralhas e Trajes Boutique Ltda., João 

Batista Fontes e Eterna Maria Fontes, todavia, não foi possível realizar 

integralmente o ato pelo fato dos requeridos João e Eterna não residirem 

no endereço indicado na carta, conforme teor da certidão de id. 26789959. 

Diante disso, a parte autora requer a realização de pesquisa junto aos 

sistemas Bancejud, Infojud e Renajud, com o objetivo de localizar novo 

endereço para cumprimento do ato deprecado Data vênia, o referido pleito 

não tem como ser deferido por este juízo, tanto por não constar do objeto 

da precatória, e especialmente porque as pesquisas via sistemas 

eletrônicos podem ser realizadas pelo próprio juízo deprecante, nos autos 

da demanda Assim, dê-se ciência desta decisão e do requerimento 

constante do id. 29339924 ao deprecante, acompanhado dos documentos 

necessários, solicitando que se pronuncie a respeito em 20 (vinte) dias 

Decorrido tal prazo sem manifestação, devolva-se a presente à Comarca 

de origem, no estado em que se encontra, mediante a adoção das 

providências necessárias Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 17 de abril de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1045686-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENA SIMOES SPERINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1045686-28.2019.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se a 

decisão de id. 30817001. Às providências. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1058654-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PARADELLA ALTOE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILMA DUTRA RIBEIRO OAB - ES23993 (ADVOGADO(A))

VINICIUS LUNZ FASSARELLA OAB - ES14269 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL WILLIAN PEREIRA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1058654-90.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação de Natal Willian Pereira Almeida, todavia, não 

foi possível realizar o ato pelo fato do endereço indicado na carta estar 

incompleto, conforme teor da certidão de id. 29513441. Diante disso, a 

parte autora requer seja oficiado à 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá, com o objetivo de localizar novo endereço para cumprimento do 

ato deprecado. Data vênia, o referido pleito não tem como ser deferido por 

este juízo, tanto por não constar do objeto da precatória, e especialmente 

porque as pesquisas via sistemas eletrônicos ou por requisição aos 

órgãos públicos podem ser realizadas pelo próprio juízo deprecante, nos 

autos da demanda. Assim, dê-se ciência desta decisão e do requerimento 

constante do id. 30406972 ao deprecante, acompanhado dos documentos 

necessários, solicitando que se pronuncie a respeito em 20 (vinte) dias. 

Decorrido tal prazo sem manifestação, devolva-se a presente à Comarca 

de origem, no estado em que se encontra, mediante a adoção das 

providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039940-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA OAB - RJ220761 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA OAB - RJ142307-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA OAB - RJ177509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1039940-82.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da petição de id. 29984551, intime-se a parte autora para em 05 

(cinco) dias apresentar novo endereço do requerido ou especificar os 

órgãos públicos que pretende requerer tal informação. Com a 

manifestação, conclusos. Decorrido tal prazo sem pronunciamento, 

devolva-se a presente à Comarca de origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das providências necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047773-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVEDRO BORGES DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANTONIO OLIVEIRA AMANCIO (REQUERIDO)

AGOSTINHA OJEDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1047773-54.2019.811.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca do teor da 

certidão 29496994, oportunidade em que deverá requerer o que entender 

pertinente. Com a manifestação, conclusos. Decorrido tal prazo sem 

pronunciamento, devolva-se a presente à Comarca de origem, no estado 

em que se encontra, mediante a adoção das providências necessárias. 
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Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060667-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FERNANDES FALCIONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico. 1060667-62.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando o 

teor da certidão de id. 29336898, expeça-se novo mandado citatório, com 

observância das regras contidas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Registre-se que o meirinho deve se atentar para as regras do art. 252 do 

CPC, o qual prevê que, após duas tentativas frustradas de encontrar a 

parte no seu domicílio, e havendo suspeita de ocultação, deverá 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 designada. A 

parte interessada deverá, em 05 (cinco) dias, apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, uma vez que 

não é beneficiária da gratuidade da justiça. Sendo positiva a diligência, 

devolva-se à origem mediante a adoção das providências pertinentes. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1053862-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEVERINO BARBOSA (REQUERIDO)

JOSEFA DAS DORES FIGUEIRA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1053862-93.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 31252972, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034361-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMIR MIRTES BOTELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1034361-56.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 31207257, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043619-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR RIZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALICE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1043619-90.2019.8.11.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 31270704, 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, 17 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: 1006064-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELENE REITER PILZ (EXECUTADO)

MAURO LUIS PILZ (EXECUTADO)

FRIGORIFICO MERCOSUL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS ROBERTO WENTZ OAB - RS49387 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1006064-56.2019.811.0003 VISTO. Os executados 

MAURO LUIZ PILZ e ROSELENE REITER PILZ requereram o desbloqueio 

dos valores constritos, sob o argumento que teve bloqueada aplicações 

financeiras vinculadas à conta corrente na qual recebe seus proventos de 

aposentadoria e salário. Sustentam que tais valores são impenhoráveis, 

nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do CPC, pois a quantia bloqueada 

é composta por valores oriundos de proventos de aposentadoria, e 

também porque o STJ entende que qualquer quantia depositada em fundo 

de investimento até o limite de 40 salários mínimos é impenhorável. 

Alegaram, ainda, que o bloqueio judicial recaiu sobre a conta conjunta de 

Roselene Reiter Pilz e Pércio Reiter, sendo este último terceiro que não 

integra o polo passivo da presente execução fiscal (id. 25397639). 

Intimada, a Fazenda Pública Estadual não se manifestou (id. 31115286). É 

o relatório. Decido. De acordo com os extratos bancários e do sistema 

BACENJUD, foram bloqueados nos autos os seguintes valores dos 

executados, em 14 de agosto de 2019: TITULAR BANCO CONTA 

BLOQUEIO Mauro Pilz Caixa Econômica Federal R$ 4.461,12 Roselene Pilz 

Banrisul 35.059169.0-1 CDB R$ 2.474,37 Roselene e Percio Banrisul 

35.060231.0-2 CDB R$ 15.300,69 R$ 22.236,18 O valor da CDA atualizada 

até a data do bloqueio judicial é de R$ 17.775,06 (id. 21381193). 

EXECUTADA ROSELENE PILZ: Ø Conta nº 35.059169.0-1 – SALÁRIO e 

APOSENTADORIA. Analisando o extrato bancário juntado no id. 25398342, 

percebe-se que, em agosto/2019, a executada recebeu na aludida conta 

proventos de aposentadoria (R$ 2.825,32) e salário (R$ 14.554,95). Tanto 

o salário quanto os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, 

conforme dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, in verbis: “Art. 833. São 

impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, 

as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os 

pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade 

de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os 

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

ressalvado o § 2o;”. Desse modo, deve ser a liberado o valor de R$ 

2.474,37, bloqueado na conta nº 35.059169.0-1, de titularidade da 

executada Roselene Pilz. Ø Conta 35.060231.0-2 – CONJUNTA e CDB. A 

executada argumentou que bloqueio de R$ 15.300,69 ocorreu em conta 

conjunta com terceiro que não integra o polo passivo da presente 

execução fiscal e por essa razão, o valor deveria ser liberado. Segundo a 

jurisprudência do STJ, os valores depositados em conjunta podem ser, em 

sua integralidade, objeto de penhora para fins de execução por dívida 

contraída somente por um dos titulares da conta, quando não houver 

exclusividade na disponibilidade do saldo. Vejamos: TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CONTA-CORRENTE 

CONJUNTA. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE APENAS UM DOS TITULARES. 

PENHORA DA TOTALIDADE DOS VALORES EM DEPÓSITO. 
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POSSIBILIDADE. DISPONIBILIDADE DA INTEGRALIDADE DO SALDO. 

AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. VONTADE DAS PARTES. PRESUNÇÃO 

RELATIVA DO AJUSTE. ÔNUS DA PROVA. I - Consoante o decidido pelo 

Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime 

recursal será determinado pela data da publicação do provimento 

jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se, o Código de Processo Civil de 

2015.II - Controverte-se acerca da possibilidade de reconhecer-se a 

legitimidade da penhora da integralidade do saldo depositado em 

conta-corrente conjunta, na hipótese de apenas um dos co-correntistas 

ser demandado em execuçãofiscal. III - A natureza da conta-corrente 

conjunta revela, em regra, a intenção firmada por seus titulares de abdicar 

da exclusividade dos valores depositados, porquanto a movimentação do 

numerário é realizada conjutamente. lV - Uma vez ausente a exclusividade 

na movimentação da conta bancária, cada um dos co-correntistas tem o 

direito de dispor do total do saldo depositado, podendo, por exemplo, 

realizar o saque de todo o numerário sem implicar ofensa ao patrimônio do 

co-titular. Logo, é a ausência de exclusividade na disponibilidade do saldo 

que autoriza a conclusão de que tais valores também podem ser, em sua 

integralidade, objeto de penhora para fins de execução por dívida 

contraída somente por um dos titulares da conta conjunta. V - Não se trata 

de presumir eventual solidariedade passiva entre os co-correntistas e 

terceiros, mas de verificar se há, ou não, exclusividade na disponibilidade 

do saldo. VI - A presunção de que as partes pactuaram a ausência de 

exclusividade em relação aos valores em depósito é relativa, podendo ser 

afastada mediante prova em contrário, cujo ônus pertence aos titulares da 

conta conjunta, os quais, por exemplo, podem demonstrar que apenas um 

deles movimentava a conta-corrente. VII - Inaplicabilidade, in casu, do 

enunciado sumular n. 251/STJ. VIII - Nos termos do art. 85, §§ 11 e 3º, de 

rigor a majoração dos honorários anteriormente fixados em 12% (doze por 

cento) para o total de 14% (quatorze por cento) sobre o valor atualizado 

da causa. IX - Recurso Especial conhecido e desprovido. (STJ; REsp 

1.734.930; Proc. 2018/0083302-5; MG; Primeira Turma; Relª Minª Regina 

Helena Costa; Julg. 07/02/2019; DJE 12/02/2019). No caso, a executada 

ROSELENE não comprovou nenhuma exclusividade quanto à 

disponibilidade do valor de R$ 15.300,69, razão pela qual o seu bloqueio 

integral deve ser mantido. De igual forma, não há que se falar em 

impenhorabilidade do valor bloqueado pelo fato de se tratar de aplicação 

em CDB. Isso porque aludida aplicação tem contorno de investimento, uma 

vez que se trata de dinheiro investido que pode ser resgatado a qualquer 

tempo e para qualquer finalidade, constituindo-se em uma aplicação 

financeira comum, que não goza de impenhorabilidade legal. A 

impenhorabilidade instituída pelo artigo 833, do CPC, não contempla a 

hipótese de investimento em CDB, que evidencia, em verdade, que o 

devedor tem condições de guardar o dinheiro que sobra depois de quitar 

seus débitos ordinários de manutenção. Nesses casos, parece razoável 

que tal quantia (aplicada em CDB) seja destinada ao pagamento de dívidas 

contraídas e exigíveis na presente execução, mormente porque apenas 

possui condições de realizar reserva financeira aquele que quita 

integralmente seus débitos. Nesse sentido é a jurisprudência: “EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE 

INDEFERIU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS 

BLOQUEADOS – REFORMA PARCIAL – São impenhoráveis os ativos 

financeiros depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 

salários mínimos – Aplicação do art. 833, inc. X, do CPC/2015. Quanto à 

aplicação em CDB, contudo, por se tratar de dinheiro investido que pode 

ser resgatado a qualquer tempo e para qualquer finalidade, 

constituindo-se em uma aplicação financeira comum, inexiste a 

impenhorabilidade legal. Recurso provido, em parte” (TJ-SP - AI: 

22579190220188260000 SP 2257919-02.2018.8.26.0000, Relator: Walter 

Fonseca, Data de Julgamento: 21/02/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 21/02/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

IMPENHORABILIDADE – VALORES ENCONTRADOS EM APLICAÇÃO 

FINANCEIRA (CDB) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. Não há violação 

do artigo 833, incisos IV e X, do novo Código de Processo Civil com a 

penhora de quantia aplicada em Certificado de Depósito Bancário (CDB). 

Descaracterização do instituto previsto no art. 833, inc. X, do CPC/2015, 

de modo que não há a violação deste dispositivo a sua constrição, ainda 

que a quantia investida tenha origem alegadamente impenhorável, pois não 

foi utilizada com tal finalidade. Realização de investimento pelo devedor 

que demonstra que possui condições de poupar valores, parecendo 

razoável que antes de investir no mercado financeiro efetue o pagamento 

de seus débitos. RECURSO IMPROVIDO” (TJ-SP - AI: 

22171504920188260000 SP 2217150-49.2018.8.26.0000, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 21/11/2018, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 23/11/2018). EXECUTADO MAURO PILZ. 

Quanto ao bloqueio de R$ 4.461,12, realizado na conta bancária de 

titularidade do executado Mauro Pilz, não há nenhuma prova nos autos de 

que se trata de valores impenhoráveis, sendo que a única argumentação 

do executado é a de que tal penhora se mostra excessiva, somada aos 

demais valores bloqueados nos autos. Nesse contexto, considerando que 

o valor da CDA é de R$ 17.775,06 e que já existe o bloqueado na conta da 

executada Roselene a quantia de R$ 15.300,69, mantenho o bloqueio na 

conta do executado apenas sobre o valor de R$ 2.474,37, suficiente para 

complementar o pagamento da dívida (R$ 15.300,69 + 2. 474,37 = 

17.775,06), liberando-se o saldo remanescente (R$ 1.986,75). Com essas 

considerações, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados na petição 

de Id. 25397639 e, consequentemente, converto a indisponibilidade dos 

valores de R$ 15.300,69, pertencente a executada Roselene Pilz e R$ 2. 

474,37, pertencente ao executado Mauro Pilz, nos termos do artigo 854, § 

5º do Código de Processo Civil, devendo tal valor ser transferido para 

Conta Única. Liberem-se os valores de R$ 2.474,37, bloqueado na conta 

de titularidade da executada Roselene Pilz e R$ 1.986,75, bloqueado na 

conta de titularidade de Mauro Pilz. Intimem-se os executados desta 

decisão, bem como para, querendo, apresentarem embargos à execução, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003591-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRIART TELAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIANE NOGUEIRA MATOS (EXECUTADO)

CLEBSON DE SOUZA MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN LEMOS VILLELA OAB - RS52572 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003591-05.2016.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: CRIART TELAS LTDA - ME, CLEBSON DE SOUZA MATOS, 

ELIANE NOGUEIRA MATOS VISTO Intime-se o executado do laudo de 

avaliação ID 19310532. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 14 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001717-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL PAZIM SANCHES (EXECUTADO)

ROTULU'S INDUSTRIA DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO AO DRº SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB/MT 9724-B, 

REPRESENTANDO O POLO PASSIVO, PARA QUERENDO , APRESENTE 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012297-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VILELA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO GIACOMOLLI OAB - MT23678/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1012297-06.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VILELA LTDA - ME VISTO 

Deixo de analisar o pedido de nomeação de bens à penhora, porque esse 
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pleito já foi decidido no Id. 18427474, e o executados simplesmente 

repetiram idêntico pedido três vezes consecutivas. Transfira o valor 

penhorado nos autos para a conta única. Intimem-se os executados para 

oferecerem embargos em 30 dias. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 23 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento 

ao Poder Judiciário EJUBY.ROGERIO segunda-feira, 23/03/2020 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: 20190010314235 Número do Processo: 

1012297-06.2018.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3722 - 1.ª Vara Esp. da Faz. Pública de 

Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: Francisco Rogerio Barros 

Tipo/Natureza da Ação: Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da 

Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Fazenda Pública do 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. 004.053.111-25 - RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA 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 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 260.349,22 (02) Réu/executado sem saldo 

positivo. - 20/09/2019 18:57 BCO COOPERATIVO SICREDI / 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 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco Rogerio 

Barros 260.349,22 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 20/09/2019 

18:34 BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 260.349,22 (02) 

Réu/executado sem saldo positivo. - 20/09/2019 08:16 CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo 

Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 260.349,22 (02) Réu/executado sem saldo 

positivo. - 20/09/2019 02:09 CCLA REGIAO SUL DE MATO GROSSO / 

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 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco 

Rogerio Barros 260.349,22 (00) Resposta negativa: o réu/executado não é 

cliente (não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a 

instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, 

administração ou custódia dos ativos. - 20/09/2019 04:18 CCLA SUL DE 

MATO GROSSO / 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 19/09/2019 17:32 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 260.349,22 (02) Réu/executado sem 

saldo positivo. - 20/09/2019 19:31 Não Respostas Não há não-resposta 

para este réu/executado 021.612.961-32 - MARIANA VILELA DE OLIVEIRA 

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 

19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 260.349,22 (03) 

Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 573,49 573,49 

2 0 / 0 9 / 2 0 1 9  0 4 : 5 6  2 3 / 0 3 / 2 0 2 0  1 1 : 5 1 : 2 0  T r a n s f .  V a l o r 

ID:072020000003891094 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 573,49 Não enviada - - BCO 

COOPERATIVO SICREDI / 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 19/09/2019 17:32 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 260.349,22 (02) Réu/executado sem 

saldo positivo. - 20/09/2019 18:34 CCLA REGIAO SUL DE MATO GROSSO 

/ 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 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 260.349,22 (00) Resposta negativa: o 

réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas 

inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, 

administração ou custódia dos ativos. - 20/09/2019 04:18 ITAÚ UNIBANCO 

S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de 

Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 260.349,22 (00) Resposta negativa: o 

réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas 

inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, 

administração ou custódia dos ativos. - 20/09/2019 20:32 Não Respostas 

Não há não-resposta para este réu/executado 172.234.401-63 - MUCIO 

VILELA DE OLIVEIRA Respostas CCLA SUL DE MATO GROSSO / 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 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco Rogerio 

Barros 260.349,22 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 

6.336,71 6.336,71 20/09/2019 19:29 23/03/2020 11:51:20 Transf. Valor 

ID:072020000003891108 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 6.336,71 Não enviada - - 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / Todas as Contas 

Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado 

(R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 

19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 260.349,22 (03) 

Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 2.779,65 2.779,65 

2 0 / 0 9 / 2 0 1 9  0 2 : 0 9  2 3 / 0 3 / 2 0 2 0  1 1 : 5 1 : 2 0  T r a n s f .  V a l o r 

ID:072020000003891213 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 2.779,65 Não enviada - - 

CCLA REGIAO SUL DE MATO GROSSO / 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 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

260.349,22 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 

1.240,35 1.240,35 20/09/2019 18:03 23/03/2020 11:51:20 Transf. Valor 

ID:072020000003891220 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 1.240,35 Não enviada - - 

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 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 260.349,22 (03) Cumprida parcialmente por 

insuficiência de saldo. 359,41 359,41 20/09/2019 04:56 23/03/2020 

11:51:20 Transf. Valor ID:072020000003891230 Instituição:BANCO DO 

BRASIL SA Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 

359,41 Não enviada - - BCO COOPERATIVO SICREDI / 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 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

260.349,22 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 20/09/2019 19:04 

BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 19/09/2019 17:32 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 260.349,22 (02) Réu/executado sem 

saldo positivo. - 20/09/2019 08:16 ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco Rogerio 

Barros 260.349,22 (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente 

(não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não 

é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia 

dos ativos. - 20/09/2019 20:32 Não Respostas Não há não-resposta para 

este réu/executado 17.834.773/0001-76 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

VILELA LTDA CPF/CNPJ não encaminhado às instituições financeiras, por 

inexistência de relacionamentos. 706.471.511-20 - ELISETE MARIA DOS 

SANTOS OLIVEIRA Respostas BCO COOPERATIVO SICREDI / 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 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco Rogerio 

Barros 260.349,22 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 

336,55 336,55 20/09/2019 19:00 23/03/2020 11:51:20 Transf. Valor 

ID:072020000003891248 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 336,55 Não enviada - - 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 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 260.349,22 (02) Réu/executado sem saldo 
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positivo. - 20/09/2019 18:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco Rogerio 

Barros 260.349,22 (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente 

(não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não 

é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia 

dos ativos. - 19/09/2019 23:07 CCLA REGIAO SUL DE MATO GROSSO / 

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 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco 

Rogerio Barros 260.349,22 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 

20/09/2019 18:03 ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as 

Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) 

Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

260.349,22 (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não 

possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é 

responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia 

dos ativos. - 20/09/2019 20:32 Não Respostas Não há não-resposta para 

este réu/executado 867.017.891-53 - DANIEL VILELA DE OLIVEIRA 

Respostas CCLA SUL DE MATO GROSSO / 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 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

260.349,22 (13) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

afetando depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários. 2.074,87 2.074,87 

2 0 / 0 9 / 2 0 1 9  1 9 : 2 9  2 3 / 0 3 / 2 0 2 0  1 1 : 5 1 : 2 0  T r a n s f .  V a l o r 

ID:072020000003891256 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 2.074,87 Não enviada - - 

BCO COOPERATIVO SICREDI / 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 

19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 260.349,22 (03) 

Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 488,09 488,09 

2 0 / 0 9 / 2 0 1 9  1 9 : 0 0  2 3 / 0 3 / 2 0 2 0  1 1 : 5 1 : 2 0  T r a n s f .  V a l o r 

ID:072020000003891264 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 488,09 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 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 260.349,22 (00) Resposta negativa: o 

réu/executado não é cliente (não possui contas) ou possui apenas contas 

inativas, ou a instituição não é responsável sobre o registro de titularidade, 

administração ou custódia dos ativos. - 19/09/2019 20:14 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 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco 

Rogerio Barros 260.349,22 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 

20/09/2019 18:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

260.349,22 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 20/09/2019 02:09 

CCLA REGIAO SUL DE MATO GROSSO / 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 19/09/2019 17:32 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

260.349,22 (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente (não 

possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não é 

responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia 

dos ativos. - 20/09/2019 04:18 Não Respostas Não há não-resposta para 

este réu/executado

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002535-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FERNANDO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM - SE NO PRAZO 

LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS PRESENTES 

AUTOS .

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004035-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MACHADO MAMORE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (IMPETRADO)

 

PROCESSO 1004035-96.2000.8.11.0003 VISTO. LOURDES MACHADO 

MAMORE propôs mandado de segurança contra ato do PREFEITO DE 

RONDONÓPOLIS – PERCIVAL MUNIZ, aduzindo, em síntese, que o 

impetrado ajuizou a ação de número 7029-85.2018.8.11.0003, em trâmite 

na 1º Primeira Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, na qual foi 

deferida a liminar para reintegração do Município de Rondonópolis na 

posse da área localizada na Br. 364, Aeroporto, matricula 24.515, sendo 

expedido mandado de cumprimento no dia 24 de janeiro de 2020. Alegou 

que se sente inconformada com essa decisão judicial, razão pela qual 

impetrou o presente mandado de segurança, visando ser mantida na 

posse do referido imóvel até que o Município apresente um plano para 

realocar a impetrante. A ação foi inicialmente distribuída na 2ª Vara de 

Fazenda Pública, tendo o magistrado remetido os autos para este juízo, 

ante a conexão com a ação de reintegração de posse nº 

7029-85.2018.811.0003 – código 905715 (id. 30021307). É o relatório. 

Decido. Trata-se de mandado de segurança impetrando em face da 

decisão que determinou em favor do Município de Rondonópolis a 

reintegração de posse do imóvel localizado no Lote 01, a margem direita 

da Rodovia BR 364, nas mediações do loteamento Setor Rodoviário de 

Rondonópolis, com a imediata retirada da Sra. Lourdes Machado Mamóre e 

família da área invadida. A pretensão da impetrante não merece prosperar 

por completa inadmissibilidade. O mandado de segurança, remédio de 

natureza constitucional, disciplinado na Lei Federal nº 12.016/2009, é 

medida hábil a assegurar direito líquido e certo quando inexistir recurso 

próprio para modificar a decisão. Cumpre salientar que tal espécie 

processual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo 

incabível a impetração contra decisão judicial passível de reforma, através 

da interposição de recurso previsto na legislação processual. No caso 

dos autos, a decisão atacada trata-se tutela provisória concedida no 

processo nº 7029-85.2018.811.0003 (código 905715), contra a qual cabia 

o manejo do agravo de instrumento, de acordo com o rol do artigo 1.015 do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de 

instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - 

tutelas provisórias;” Dessa forma, inadmissível o processamento do 

mandado de segurança, pois se trata de decisão recorrível, que vai de 

encontro ao teor do artigo 5º da Lei nº 12.016/2009, bem como da Súmula 

nº 267 do STF: Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando 

se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito 

suspensivo; (...) Súmula n.º 267 do STF: “Não cabe mandado de 

segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No 

mesmo sentido, anexo os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. 

IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. 

IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. 

TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 267/STF. ARGUMENTOS 

INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. 

APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário 

desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será 

determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A 

jurisprudência desta Corte Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 

que admite-se Mandado de Segurança contra decisão judicial apenas em 

casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia. Precedentes. III 

- Ademais, a Lei n. 12.016/2009 é taxativa ao estabelecer como regra a 

não concessão da segurança contra ato judicial em que exista espécie 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 86 de 274



recursal com efeito suspensivo para sua impugnação ou quando a 

decisão judicial houver transitado em julgado. lV - Não cabe mandado de 

segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nos 

termos da Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal. V - Não 

apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão 

recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 

1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero 

improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a 

configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso 

a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno 

improvido. (STJ; AgInt-RMS 61.893; Proc. 2019/0287424-2; MS; Primeira 

Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; Julg. 06/04/2020; DJE 13/04/2020)” 

“MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS COMO 

SUBSTITUTIVO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO 

CABIMENTO. Inviável a impetração do mandado de segurança em face de 

ato judicial passível de recurso próprio. Inteligência do artigo 5º, inciso II, 

da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal. - 

Desse modo, não cabe a impetração do mandado de segurança contra 

decisão judicial que determina o sobrestamento do processo enquanto 

pendente julgamento de recurso em Superior Instância, uma vez que a 

hipótese desafia agravo de instrumento. - INDEFERIMENTO DE PLANO DA 

PETIÇÃO INICIAL, COM EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. (TJRS; MS 0039398-46.2020.8.21.7000; Proc 70084010396; 

Canoas; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Lusmary Fatima Turelly da Silva; 

Julg. 27/03/2020; DJERS 07/04/2020). Portanto, a decisão que concedeu a 

tutela em caráter liminar não é passível de correção através do mandado 

de segurança, tendo em vista a inexistência de ilegalidade ou de manifesta 

teratologia. Ainda que ficasse demonstrado ilegalidade ou abuso no ato 

judicial praticado por este juízo, a presente medida não se mostraria 

correta, já que, em se tratando de mandado de segurança interposto 

contra ato praticado por Juiz de Direito (no exercício da atividade), o 

competente para o processamento e o julgamento do mandamus é o 

Tribunal de Justiça. 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-MT,data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006797-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002739-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (EXECUTADO)

RAMOS & ARAUJO LTDA - EPP (EXECUTADO)

PAULO RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002739-44.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: RAMOS & ARAUJO LTDA - EPP, MARIA AUXILIADORA 

ARAUJO RAMOS, PAULO RAMOS VISTO Certifique-se se todos os 

executados foram citados. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 16 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002502-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR CARNEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 

30 DIAS Dados do Processo: Processo: 1002502-39.2019.8.11.0003 (PJE) 

; Processo Fisico digitalizado: 11165-67.2014.811.0003 (756498) Valor da 

causa: R$ 13.248,55; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116); 

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Parte Ré: 

EXECUTADO: ITAMAR CARNEIRO DA SILVA - CPF: 038.906.781-49 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas(s) EXECUTADOS: 01) ITAMAR CARNEIRO 

DA SILVA - CPF: 038.906.781-49, 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, para, no prazo de 5 (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 de 30(trinta) dias, oferecer 

embargos . Bem como, INTIMAR a parte devedora e bem como ao(s) 

seu(s) cônjuge(s), se casado for e o(s) da PENHORA E AVALIAÇÃO DO 

IMÓVEL situado na AV DUQUE DE CAXIAS, 958, (Quadra 13 , Lote 

13A),matrícula 21.682/CRI/LOCAL, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78740-100, sendo Avaliado no valor de R$ 770.00,00 

.CIENTIFICANDO-OS à parte devedora do prazo de trinta (30) dias para 

oferecimento de Embargos,. 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, 17 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: 1000776-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORELLO OAB - SP112569-O (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

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008758-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANDRE NERY DE SOUZA (EXECUTADO)

JOHN ANDERSON NERY DE SOUZA (EXECUTADO)
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SAO PAULO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 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: 1008758-95.2019.8.11.0003 (PJE); 

Processo Físico digitalizado: 13809-46.2015.811.0003 (798752) Valor 

causa: R$ 17.092,04 Espécie/Assunto: [RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA] 

- EXECUÇÃO FISCAL Parte Autora: ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: 

SAO PAULO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME E OUTROS. 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADOS: 01) JOHN ANDERSON 

NERY DE SOUZA, CPF: 809.849.591-49, 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 20144539 

- 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, 

17 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.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007737-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, Dr. 

Rogério Schuster Junior, OAB/PR nº 40.191, para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação apresentada pelo réu.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003647-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO MORAES OAB - MT0004732S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/07 - CGJ impulsiono estes autos, a fim de intimar o advogado SAULO 

MORAES, OAB/MT nº 4732, para tomar ciência do Ofício RPV expedido 

nos autos, bem como, de que a Fazenda Pública Estadual será intimada 

para quitar a obrigação de pequeno valor constante no Ofício, no prazo de 

60 (sessenta) dias.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 648557 Nr: 8915-04.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN DA SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834

 PRONUNCIO LILIAN DA SILVA ALMEIDA para que seja julgada perante o 

Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito disposto no 

art. 121, §2º, II e IV do CP, por duas vezes, vez que há prova da 

materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de 

Processo Penal.Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes 

para, em 05 (cinco) dias, indicarem as testemunhas a serem inquiridas em 

plenário, nos termos do art. 422 do CPP.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 656026 Nr: 5424-52.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PEREIRA MORAIS, FÁBIO SILVA 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDNO DAMASCENO DE FARIAS - 

OAB:OAB/MT 11.134

 I – Recebo o recurso interposto, pois tempestivo, conforme certificado as 

fl. 334.

II – Intime-se a defesa para, no prazo legal, apresentar as suas razões 

recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700697 Nr: 11934-13.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER JOSÉ BRAGUIN MENOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva Varela Da Silva - 

OAB:20260/B

 OPERO A DESCLASSIFICAÇÃO do delito de homicídio tentado para o delito 

de lesão corporal, o que faço com base no art. 418 e 419, ambos do 

Código de Processo Penal.Expeça-se o competente alvará de soltura em 

favor do acusado Vagner José Branguin Menotti.Após o trânsito em 

julgado desta decisão, remetam-se os autos a uma das Varas Criminais 

desta Comarca para o devido processamento. Publique-se,Registre-se e 

Intimem-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 654593 Nr: 4120-18.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PIRES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:, Onório 

Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu RAFAEL PIRES SANTANA, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas dos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 

do Código Penal. Em atenção ao princípio constitucional de individualização 

da pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria de pena do delito previsto no art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 88 de 274



306 do CTB.A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Entendo que os 

antecedentes criminais não podem ser considerados no momento de 

dosar a pena e assim o faço como forma de respeitar o princípio 

constitucional da presunção de (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 658469 Nr: 7613-03.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DORCELINO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12992

 (...)ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos 

elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de violação à 

regra insculpida no art. 155 do CPP.” (TJMT - Ap 154499/2016, DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).Logo, resta inviabilizado 

qualquer Juízo valorativo de autoria criminosa quanto ao acusado neste 

feito, razão pela qual entendo que, no presente caso, as provas são 

insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, não havendo 

alternativa, sobretudo em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, 

senão a absolvição.3. Dispositivo. ABSOLVO O RÉU FERNANDO 

DORCELINO PEREIRA DA SILVA da imputação prevista no art. 16, 

parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 386, VII, do 

CPP.Nos termos do que dispõe o art. 25, caput, da Lei nº 10.826/03, 

observadas as cautelas de estilo, encaminhem-se as armas de fogo e os 

projéteis descritos no auto de apreensão, fls. 11, ao Comando do Exército, 

para destruição ou doação.Havendo outros bens apreendidos e ainda não 

restituídos vinculados a presente ação penal, proceda-se à devida 

restituição, na forma da lei.Após o trânsito em julgado, arquive-se o 

presente feito mediante as formalidades legais.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671039 Nr: 3448-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER BATISTA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o acusado WENDER BATISTA DE AMORIM, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas dos artigos 155, § 4º, I e IV, do Código 

Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em atenção ao 

princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. 

Dosimetria de pena do crime de furto qualificado.A culpabilidade do 

acusado é normal ao tipo. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes 

criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Não existem 

no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a 

conduta social do réu. Os motivos são normais ao tipo. No tocante às 

circunstâncias do crime, opto por considerar o rompimento de obstáculo 

neste ponto, utilizando o concurso de agentes para qualificar o delito, 

motivo pelo qual (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 703974 Nr: 1203-21.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GUILHERME DE MENEZES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.992-MT

 I – Presto, nesta data por ofício, (78/2020 – GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – O pleito acostado retro restou prejudicado em virtude da impetração do 

Habeas Corpus pelo réu e envio de cópia dos autos ao E.TJMT juntamente 

com as informações ora prestadas. Assim, cumpra-se integralmente a 

decisão 99/100.

IV – Ademais, o solicitante não tem procuração nos autos, sendo estranho 

à lide. Igualmente, não cabe ao Judiciário fazer cópia de autos aos 

interessados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700957 Nr: 12119-51.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINEI ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

acusado ELINEI ALVES DE SOUZA, por duas vezes, nas penas do art. 

155, §4º, I e II, do Código Penal, (2º fato) e, com fundamento no artigo 383 

do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICAR a conduta delitiva 

atribuída ao réu (1º fato), como incurso nas penas do artigo 155, §4°, I e II, 

na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.Em atenção ao 

princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la. 3.1. 

Dosimetria de pena.A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Quanto 

aos antecedentes criminais, diante das condenações criminais existentes 

em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701537 Nr: 12521-35.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BARBOSA MEDEIROS, LUCAS RENER 

DE FREITAS SANTOS, TALISSON HEBERT DE SOUZA AMBROSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MÁRCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16.989/0-MT, MARÍLIA MESQUITA MIRANDA - 

OAB:23263/O-MT

 A Organização Mundial de Saúde em 13 de março de 2020 decretou 

pandemia mundial em decorrência do coronavírus, situação já conhecida 

por todos. Em decorrência, vários entes estatais passaram a tomar 

medidas de urgência visando contribuir com a redução da circulação de 

pessoas, em especial àquelas que se encontram mais vulneráveis ao 

contagio do vírus.

Desta feita, a resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 313/19 

suspendeu os prazos processuais até o dia 30 de abril e estabeleceu o 

chamado "plantão extraordinário", interrompendo os trabalhos presenciais, 

assim como as sessões de julgamento. O Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, através da Portaria-Conjunta 249/2020, alinhado ao Conselho 

Nacional de Justiça, estabeleceu regime de plantão extraordinário, até o 

dia 30 de abril de 2020, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo 

coronavírus e garantir o acesso à Justiça.

 Assim sendo,

I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

21 de maio de 2020, às 13h30min.

II – Promovam-se as devidas intimações com a urgência necessária, posto 

que se trata de feito de réu preso.

III – Dê-se ciência às partes.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 628957 Nr: 1537-31.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 
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OAB:

 Autos nº 1537-31.2015.811.0064 – Cód. 628957

Vistos.

Analisando detidamente os autos, observo que o réu JOSÉ ANTÔNIO 

COSTA, foi devidamente interrogado junto ao Juízo Deprecado da 2ª Vara 

Criminal da Comarca de Maringá/PR (fls. 274/275), bem como a testemunha 

EDSON SCHIAVON JUNIOR foi devidamente inquirida por este Juízo (fls. 

298/300).

Por outro lado, a defesa do réu por intermédio da Defensoria Pública 

insistiu na testemunha arrolada por si (DANIEL MATER), razão pela qual foi 

expedida missiva visando a oitiva da mesma à Comarca de Maringá/PR, 

contudo, à mesma não foi localizada conforme denota-se às fls. 313/315.

Com vistas dos autos o Ministério Público informou à fl.311, que desiste da 

oitiva da testemunha ELIANE SILVA DE ROSSO e requereu a concordância 

da defesa e a consequente homologação do pedido de desistência.

Por sua vez, a defesa do réu à fl. 312 manifestou aquiescência ao pedido 

formulado pelo Parquet à fl. 311, bem como à fl. 316, informou que em face 

da não localização da testemunha DANIEL MATER, pugna pela desistência 

da oitiva desta.

Dessa forma, HOMOLOGO a desistência da oitiva das testemunhas 

ELIANE SILVA DE ROSSO e DANIEL MATER, pleiteadas pelo Ministério 

Público e defesa do réu, bem como declaro encerrada a instrução 

processual, razão pela qual determino vistas dos autos ao Ministério 

Público e à defesa para que apresentem seus memoriais finais, no prazo 

igual e sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se realizando e expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642125 Nr: 3557-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR BRITO DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO DE SIQUEIRA - 

OAB:27.199/GO

 Autos nº 3557-58.2016.811.0064 – Cód. 642125

Vistos.

Em virtude da juntada aos autos da ficha do indivíduo e digital pela 

autoridade policial às fls. 109/111, defiro o requerimento ministerial à fl. 85, 

para tanto, DETERMINO que seja oficiado à POLITEC, para realizar o 

confronto entre as impressões digitais constantes nos prontuários civis de 

RENATO BRITO ALENCAR e do seu irmão WALMOR BRITO ALENCAR, 

com as que foram colhidas quando da prisão em flagrante e da pessoa 

identificada às fls. 109/111, a fim de sanar a dúvida erigida a respeito da 

verdadeira identidade do acusado WALMOR BRITO DE ALENCAR.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se com urgência. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705906 Nr: 2460-81.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAFAEL ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES SANTOS 

SILVA - OAB:27.771-0/MT

 Intimação do advogado do acusado, Dr. Marcelo Alves Santos Silva, 

OAB/MT nº 27.771, para apresentar resposta à acusação, no prazo legal, 

sendo que os autos encontram-se em cartório aguardando apresentação 

de sua defesa.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 700695 Nr: 11932-43.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ, 

WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA, ERINALDO RODRIGUES VIEIRA, 

ADELINO MESSIAS DE SOUZA, MARCELO FERREIRA DA SILVA, JOAO 

BOSCO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CLEYSON BATISTA DA SILVA - OAB:19.275/MT, 

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992, VALDOMIRO DE 

LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:SSP/MG 9556

 (...)Desse modo, considerando os termos da decisão prolatada às fls. 

348/356, do qual o Juízo reitera por encontrarem-se inalterados, bem com 

levando-se em consideração a ausência de comprovação das alegações 

constantes do pleito de fls. 357-360, INDEFERE-SE o pedido formulado pela 

combativa Defesa Técnica, ressalvando a possibilidade de reanálise do 

tema acaso surja situação que altere o contexto da decisão ora prolatada, 

mantendo-se a prisão do acusado..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702520 Nr: 167-41.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS VIEIRA DA SILVA, DORYEL LUIZ 

ABREU CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FATIMA ZAMAR - 

OAB:

 Por isso, INDEFERE-SE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA DO ACUSADO DORYEL LUIZ ABREU CRUZ.Oficie-se a 

Unidade Prisional para que informe, em 48 horas, a situação de saúde do 

acusado Doryel Luiz Abreu Cruz, devendo esclarecer se a febre e os 

sintomas, decorrentes da saúde bucal, ainda persistem.Cumpra-se a 

decisão de fls. 119/124, a fim de promover a notificação dos 

denunciados.Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário. 

SERVE CÓPIA DA PRESENTE DE MANDADO.Rondonópolis – MT, 16 de 

abril de 2020.João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702520 Nr: 167-41.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS VIEIRA DA SILVA, DORYEL LUIZ 

ABREU CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.330, SHIRLEY FATIMA ZAMAR 

- OAB:

 INTIMAÇÃO DO DR ANGELO B. MENDONÇA JUNIOR, PARA QUE 

FORNEÇA, NO PRAZO DE 48H, CONTATO TELEFÔNICO OU EMAIL DO 

ACUSADO JONAS VIEIRA DA SILVA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702520 Nr: 167-41.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS VIEIRA DA SILVA, DORYEL LUIZ 

ABREU CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.330, SHIRLEY FATIMA ZAMAR 

- OAB:

 INTIMAÇÃO DA DRA SHIRLEY FATIMA ZAMAR PARA APRESENTAR 

DEFESA PRELIMINAR NOS AUTOS SUPRA, NO PRAZO LEGAL.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1006008-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. (VÍTIMA)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI OAB - MT26154/O-O (ADVOGADO(A))

JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR OAB - MT26005/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. Z. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA OAB - MT5161/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE RONDONÓPOLIS  DECIS Ã O  P r o c e s s o : 

1006008-86.2020.8.11.0003. VÍTIMA: BARBARA LUZA REQUERIDO: 

CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR Vistos etc. Trata-se de Medidas Protetivas de 

Urgência formuladas por BARBARA LUZA em desfavor de CLÁUDIO 

ZANOTTO JÚNIOR, ambos qualificados nos autos. As medidas protetivas 

foram deferidas em 31.03.2020, sendo que a vítima e o indiciado foram 

devidamente intimados. Consta o requerimento formulado pelo assistente 

de acusação, informando acerca do descumprimento das medidas 

protetivas, além de juntar documentos. O Ministério Público, por seu digno 

Promotor de Justiça, opinou pela decretação da prisão preventiva do 

indiciado, consoante se verifica do parecer de fls. retro. A prisão 

preventiva do indiciado foi decretada em 07 de abril de 2.020 (Num. 

31088242). O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 13.04.2020 

(Num. 31228355). A defesa do indiciado, formulou pedido de revogação 

de prisão preventiva, aduzindo em suma, os fatos narrados pela vítima 

não condizem com a realidade fática, que a manutenção da prisão não se 

mostra razoável, tendo em vista o momento caótico que o país e todo o 

mundo vive, em razão do COVID-19, bem como a superlotação da 

Penitenciária local. Alega ainda que, o indiciado não teve a intenção de 

descumprir as medidas protetivas, bem como alega que ajuda com os 

cuidados à genitora que é idosa e acamada, além de aduzir acerca das 

condições pessoais favoráveis do requerente. O requerente pugna ainda, 

pela fixação de medidas cautelares, inclusive, o monitoramento eletrônico, 

além de pedir a avaliação psicológica da vítima. Juntou documentos (Num. 

31273702 a Num. 31274476). O advogado constituído pela ofendida 

postulou por vista dos autos (Num. 31287099). O Ministério Público, por 

seu digno Promotor de Justiça, opinou em suma, pelo indeferimento do 

pedido de revogação de prisão preventiva ( Num. 31300456). É o relatório. 

Passo a decidir. Inicialmente, é cediço que a manutenção da constrição 

cautelar, consoante uníssona doutrina e jurisprudência, deve ser calcada 

em sua extrema necessidade, fazendo-se mister, além da materialidade e 

indícios de autoria, a presença concreta de circunstâncias que a 

recomendem, lastreada nas hipóteses dos Artigos 312 e 313, ambos do 

Código de Processo Penal. Nesse sentido, a liberdade provisória é a regra, 

sendo a prisão medida de exceção, que deve ser aplicada com 

parcimônia, nos casos em que estiverem presentes as hipóteses 

autorizadoras da prisão preventiva, previstas nos artigos acima 

mencionados. Isso porque a prisão processual, por sua natureza 

necessariamente cautelar, não pode ser determinada pela espécie ou pela 

suposta gravidade do delito atribuído ao indiciado, até porque a efetiva 

ocorrência do delito, por maior que seja a probabilidade desta ocorrência, 

só poderá passar do terreno das hipóteses para o plano concreto quando 

da cognição definitiva do mérito, a ser feita no momento da sentença. 

Dessa forma, é de rigor a sua colocação em liberdade provisória, mediante 

a fixação de algumas medidas cautelares. Diante das considerações 

acima mencionadas, apesar de haver provas caracterizadoras do fumus 

comissi delicti, no caso em comento não se encontram presentes nos 

autos o periculum in libertate, isto é, fatos que demonstrem a necessidade 

do acusado permanecer segregado para a garantia da ordem pública, da 

ordem econômica e aplicação da lei penal, nos termos dos Artigos 312 e 

313, ambos do Código de Processo Penal. A despeito da inaceitável 

argumentação da defesa quanto aos valores e comportamentos morais da 

vítima, esse Juízo quer destacar que a concessão da liberdade provisória 

ora deferida não aceita e não endossa, referidas considerações tecidas 

na peça ora examinada, porque, nenhum enriquecimento traz a essa 

Magistrada. Ainda há de se considerar que os argumentos levantados 

pela defesa do requerido nesta oportunidade, não passou pelo crivo do 

contraditório da vítima Barbara Luza. Ainda há que se regitrar que tais 

ponderações tem o caráter misógino em relação à Sra. Barbara Luza, ora 

vítima, cuja pessoa conviveu com o representado Cláudio Zanotto Júnior, 

cerca de cinco anos, tendo dessa união sido gerado dois filhos, sendo um 

de dois anos e outra de cinco anos de idade. Ressalte-se, que o 

representado somente depois de largo tempo e convivendo com a vítima 

vem a este Juízo fundamentar o pedido de liberdade provisória, por 

descumprimento de medidas protetivas depois de todo esse período de 

união, utilizando-se de recursos da misoginia contra a vítima, o que esta 

Magistrada, com absoluta convicção rejeita, esses fundamentos. O 

convencimento dessa magistrada nesta ocasião, ao contrariar o parecer 

do ínclito Promotor de Justiça Augusto Cesar Fuzaro, lançado (Num. 

31300456), reporta-se ao fato de que o representado já experimentou que 

o descumprimento das medidas protetivas emanadas deste Juízo teve o 

efeito pedagógico, vez que está preso desde o dia 13 de Abril do corrente 

ano. Assim, a bem da verdade, este fato incute nesta Magistrada duas 

certezas, quais sejam, a de que o representado já experimentou 04 

(quatro) dias recolhidos no Presídio desta Comarca o que, por 

consequência, JÁ SABE E DEVERÁ SABER que a sua LIBERDADE estará 

EM SUAS MÃOS, a partir da expedição do competente Alvará de Soltura. 

Outrossim, faço destaque e, sensibilizada com a realidade da saúde da 

mãe do requerido, que sua situação pesa em seu favor, para que lhe seja 

concedida essa liberdade provisória mediante as condições abaixo 

fixadas, querendo crer esta Juíza que são verdadeiros as assertivas por 

ele descritas neste sentido. ISTO POSTO, com fundamento no Artigo 316 

do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e 

CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao requerido CLÁUDIO ZANOTTO 

JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, mediante o cumprimento das 

seguintes medidas cautelares e as medidas protetivas, quais sejam: I – 

Comparecer(em) a todos os atos do processo (Artigo 319, VIII, do Código 

de Processo Penal); II - Não mudar(em) de residência, sem aviso prévio a 

este Juízo (Artigo 319, IV, do Código de Processo Penal); III - Não 

frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (Artigo 319, II, 

do Código de Processo Penal); IV – Suspensão da posse/restrição do 

porte de armas. V – Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de 

convivência. VI – Proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 

(quinhentos) metros de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 

100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida (Artigo 22, 

inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006). VII – Proibição do agressor de manter 

contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio 

de comunicação. VIII – Proibição ao agressor de frequentar a residência 

da ofendida, de seus familiares, residência das testemunhas e o local de 

trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica, 

nos termos do Artigo 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006. IX – Não 

cometer novos crimes; Em caso de descumprindo de alguma das medidas 

acima descritas, poderá ser decretada a prisão preventiva do requerido. 

Expeça-se o Alvará de Liberdade Provisória, observando-se, dentre 

outros, o disposto nos itens da CNGC, salvo se por outro motivo não 

estiver preso, anexando cópia deste “decisum”. Nos termos do Artigo 21 

da Lei nº 11.340/2006, notifique-se a vítima e-ou seus advogados para 

que tomem ciência desta decisão (soltura do requerido), nos moldes do 

Enunciado nº 09 do FONAVID, informando-lhe que qualquer 

agressão/ameaça/perturbação por parte do acusado deverá ser 

imediatamente noticiada a este Juízo, para adoção das providências 

cabíveis. Outrossim, de igual forma, intime-se a vítima para que tenha 

ciência que estará disponível à ela o botão do pânico. Por fim, realize-se o 

devido acompanhamento pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo 

trazer aos autos relatórios do estado psicológico da vítima, bem como 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 20 (vinte) dias, assim que retornarem as atividades 

regulares. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis, 17 de Abril de 2020. Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito
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Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Portaria

* A Portaria n. 59/2020-cnpar completa, que trata do Plantão Judiciário da 

Comarca de Sinop referente ao mês de maio/2020, encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006361-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004920-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010860-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A 

(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 Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001553-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MENDES (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 Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$613,64, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$200,24, 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: 1001556-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LETICIA DA SILVA OUVERNE (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 Advogado do Autor(a), 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: 1001385-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HACHLLEN MIKAELI LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$614,04, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$200,64, 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: 1002378-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THYLIS CRISTOVAO CHAGAS ANTONIO (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 Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$614,44, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$201,04, 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: 1009928-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012099-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA IVONETE XAVIER (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 Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$613,27, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$199,87, 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: 1012100-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE ARAUJO SANTOS (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 Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$613,27, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$199,87, 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: 1010095-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CLEITON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010028-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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PATRICIA FRANCIELI FLORES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$56688, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$153,48, 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: 1009929-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON PEREIRA COSTA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012158-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$613,27, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$199,87, 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: 1005139-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DOS SANTOS YOUSSEF (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 Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$618,43, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$205,88, 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: 1010972-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA VALDIRENE DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-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 Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011412-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVA FALCAO (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 Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$612,77, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$199,37, 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: 1001557-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA LOPES (REQUERENTE)
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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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$612,84, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$199,44, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010091-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DE ASSIS 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012452-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS PEREIRA (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 Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$613,28, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$199,88, 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: 1001582-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JERFESON PIMENTEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$614,47, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$201,07, 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: 1010975-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-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 Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$614,47, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$201,07, 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: 1002479-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA VERAS PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$614,07, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$200,67, 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 – 
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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: 1012344-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JENIVALDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006748-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RUAN ALVES BIHAIN (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 Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$610,06, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$196,66, 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: 1008355-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ANDRE ZAMBO OAB - SP138476 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010426-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MOREIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob 

pena de ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu 

nome e CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser 

emitida pelo site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir 

guias, selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007308-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TARLISSON MAIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Advogado do Autor(a), para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, no valor de R$618,25, sendo que o valor de R$413,40 , 

refere-se as custas e o valor de R$204,85, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006021-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIEIDI MULLER DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILY KAROLAINY BARROS DOS SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO SETOR 04 JUSTIÇA GRATUITA EXPEDIDO POR 
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DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ DA 

COSTA PROCESSO n. 1006021-83.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

10.568,74 ESPÉCIE: [Espécies de Contratos, Compra e Venda, 

Inadimplemento, Juros de Mora - Legais / Contratuais]->MONITÓRIA (40) 

POLO ATIVO: Nome: SIEIDI MULLER DE BRITO Endereço: RUA ZULMIRA 

PAIVA, 99, - ATÉ 450/451, RESIDENCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA, 

SINOP - MT - CEP: 78556-320 POLO PASSIVO: Nome: EMILY KAROLAINY 

BARROS DOS SANTOS Endereço: RUA FLORESTA, 53, SÃO CRISTÓVÃO 

, SINOP - MT - CEP: 78558-018 FONE (66) 99690-2206 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para, em 05 dias, manifestar acerca 

da contraproposta ofertada pela parte autora na petição de Num. 

23944695, que segue em anexo. 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. SINOP, 16 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013830-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA E EDITORA EPLOT LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012626-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TINGA MADEIRAS EIRELI - EPP (REU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004732-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (EXECUTADO)

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

NILCE DA SILVA CAMIANSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1004732-86.2017.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

42.450,19; Tipo: Cível.; EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Parte 

Autora: BANCO BRADESCO Parte Ré: ESTRUTURAS METALICAS 

CAMIANSKI LTDA e outros (2) CERTIDÃO 2Q Certifico, para os efeitos de 

direitos e, nos termos do § 4º do Art. 203 do Código de Processo Civil/15 e 

do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, foi remetido para publicação via DJE, 

este expediente, com a finalidade proceder a INTIMAÇÃO do(a/s) 

Advogado(a/s) que patrocina(m) a(s) PARTE(S) REQUERIDA para, no 
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prazo de 10 (dez) dias, manifestar(em) sobre a petição de ID nº 

30940123, devendo indicar onde está o bem ofertado à penhora, em 

conformidade com a r. decisão de ID nº 28983692 dos autos 

supramencionados. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestora de Secretaria 

SEDE DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003024-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003024-93.2020.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: WILLIAM SILVA ARAUJO Vistos em 

correição. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem 

ser feitas por este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto 

é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial e o consequente cancelamento do feito no 

distribuidor, para que a parte requerente promova o recolhimento das 

custas e despesas judiciárias. Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 

320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 16 de abril de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003061-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003061-23.2020.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ROGERIO SANTOS DA SILVA Vistos em 

correição. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem 

ser feitas por este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto 

é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Além disso, 

a alienação fiduciária do bem, objeto da ação, deve estar devidamente 

anotado na base de dados do respectivo órgão competente, qual seja o 

DETRAN, com o objetivo de demonstrar que este foi gravado quando da 

realização do financiamento e encontra-se realmente alienado. Anotação 

esta que também possibilita opor a terceiros de boa-fé a propriedade 

fiduciária, resolúvel por natureza. Portanto, a comprovação do registro do 

gravame na base de dados do DETRAN, a fim de demonstrar que o bem 

encontra-se alienado fiduciariamente, é uma imposição necessária, 

devendo ser oportunizado a parte a emenda à inicial, de modo a juntar 

documento essencial a propositura da demanda. Destarte, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

inicial e o consequente cancelamento do feito no distribuidor, para que a 

parte requerente promova o recolhimento das custas e despesas 

judiciárias e comprove a devida anotação do gravame da alienação 

fiduciária na base de dados do DETRAN. Observância dos arts. 290, 291, 

292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 16 de abril 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001153-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (EXECUTADO)

CARLOS ANTONIO HORING (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001153-33.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: HORING & CIA LTDA - EPP, CARLOS 

ANTONIO HORING, ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING Vistos em 

correição. Manifestação da parte devedora (Num. 18106534), indicando 

novo endereço para intimação do perito nomeado por este juízo para 

avaliação de um bem imóvel, localizado nesta Comarca, cujo bem está 

penhorado nos autos. Nesse passo, intime-se o perito nomeado, no 

endereço indicado na petição retro citada, nos termos da decisão lançada 

no Num. 15139631. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de abril de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003053-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROGERIO CALEFFI (AUTOR(A))

WILLIAM PEREIRA CALEFFI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

er ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003053-46.2020.8.11.0015. AUTOR(A): LUIZ ROGERIO 

CALEFFI, WILLIAM PEREIRA CALEFFI REU: ALEX VIEIRA Vistos etc. 

Apresentada a caução, referente a um imóvel urbano, de propriedade de 

Luiz Rogério Caleffi, conforme verificado da matrícula juntada (Num. 

31124491), localizado na cidade de Matupá-MT, avaliado em R$ 

200.000,00. Observado que há lastro suficiente de garantia. Assim, admito 

como idônea a caução ofertada, eis que aparentemente sem qualquer 

vício que possa desmerecê-la. No mais, o pedido feito na petição de Num. 

31123640, de restrição de transferência pelo sistema virtual RENAJUD 

será analisado após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

acaso restar infrutífero. Nesse passo, determino o cumprimento integral da 

decisão exarada no Num. 30886196, expedindo-se o termo de caução e 

após, cumpra-se a ordem judicial, servindo esta decisão como mandado 

de busca e apreensão do veículo em referência. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 17 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1010418-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAMIAN PREVE NETO (EMBARGANTE)

EDUARDO DAMIAN PREVE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL NATARI VIEIRA OAB - MT13422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE LOPES FERNANDES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

EMANUELE MENDONCA GUERINO OAB - MT25789/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010418-25.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: EDUARDO 

DAMIAN PREVE, ANTONIO DAMIAN PREVE NETO EMBARGADO: NEIDE 

LOPES FERNANDES Vistos em correição. 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. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de abril de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000583-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LOPES FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

EMANUELE MENDONCA GUERINO OAB - MT25789/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAMIAN PREVE NETO (EXECUTADO)

EDUARDO DAMIAN PREVE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL NATARI VIEIRA OAB - MT13422/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000583-13.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: NEIDE LOPES 

FERNANDES EXECUTADO: ANTONIO DAMIAN PREVE NETO, EDUARDO 

DAMIAN PREVE Vistos em correição. Pugnou a parte credora o 

levantamento dos valores bloqueados nos autos, via sistema BACENJUD, 

bem como o prosseguimento da ação com a realização de pesquisa de 

ativos automotores e a sua penhora por meio do conveniado sistema 

RENAJUD, além da inclusão dos nomes deles no cadastro de 

inadimplentes. Defiro o pedido de buscas de veículos, pois constante do 

rol previsto no art. 835, inciso IV, do CPC, sem notícias da existência de 

outros bens prevalentes. A pesquisa pelo sistema informatizado RENAJUD 

permite ao credor a localização de veículos automotores de propriedade 

do devedor em todo o território nacional, o que confere mais eficácia na 

busca de acervo patrimonial penhorável para satisfazer o crédito 

executado. Não se olvide que a execução é promovida em benefício do 

credor, de modo menos oneroso para o devedor, que por ela responde 

com todos os seus bens e direitos, presentes e futuros. Não sugere maior 

gravidade a penhora de veículos, que pode melhor atender os interesses 

em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional em tempo razoável. 

Aplicação, dentre outros, dos arts. 4.°, 6.°, 789, 797 e 805 do CPC. Assim 

orienta a jurisprudência abalizada ora compilada: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. 

DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO 

BEM. INDISPONIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO MEDIANTE 

REGISTRO NO DETRAN ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. É cabível o lançamento de restrição de circulação de 

veículo, mediante o sistema RENAJUD, apenas nos casos em que 

cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem. É possível 

que seja ordenado ao órgão de trânsito competente o bloqueio de 

automóvel de propriedade do executado para prevenir eventual fraude à 

execução, mesmo que ainda não tenha havido a formalização da penhora 

do veículo automotor. Com efeito, é possível o Decreto de indisponibilidade 

de veículo automotor registrado em nome do executado por sua 

não-localização, esteja inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a 

viabilizar futura garantia da execução, bem como sua efetividade perante 

terceiros, determina-se a indisponibilidade do veículo junto ao Detran”. 

(RESP 1151626/MS). (TJ-MG; AI 1.0699.06.058277-1/001; Relª Desª 

Juliana Campos Horta; Julg. 07/02/2018; DJEMG 19/02/2018). Logo, 

proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por meio do 

sistema RENAJUD (CPC, art. 837), compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitosa a localização de veículos, determino seja feita 

restrição eletrônica de transferência e a respectiva anotação da penhora 

no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este processo. 

Junte-se aos autos o extrato respectivo, pelo que restará formalizada a 

penhora, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias. Se aceito o bem contristado, intime-se a parte executada, acerca do 

seu encargo como depositário judicial, ressalvada a possibilidade, desde 

que justificada, de o bem ser entregue à parte exequente sob a mesma 

responsabilidade, qual seja, depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º, 

do CPC. Formalizada a penhora, nos termos acima alinhavados, avalie-se 

o respectivo acervo, via oficial de justiça, de forma direta, individualizado, 

se for localizado, ou de forma indireta, se não localizado. Sobre a 

avaliação, digam as partes em 05 dias, sobretudo a credora se pretende 

adjudicação ou indicando desde logo a forma de alienação pretendida. Não 

sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos 

de alienação pela forma que foi indicada. Caso a parte executada não 

apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 

915) e nem se insurgir de outra forma, certifique-se. Acaso apresentada 

alguma impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, na hipótese de se 

tratar de execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de 

cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se 

ainda possível, oferecidos os embargos do devedor, conclusos para sua 

análise. Por fim, determino o levantamento das importâncias bloqueadas 

neste feito, conforme extratos de Num. 19033889 – p. 01/03, com os 

acréscimos advindos da conta única até zerar conta, em favor da parte 

credora, na forma pretendida, devendo a transferência ser realizada na 

conta bancária por ela indicada (Num. 19279740 – p. 05), mediante a 

expedição do respectivo alvará judicial. Após, cumpridas as diligências 

retro, com ou sem sucesso, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de abril de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001131-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS RUIZ OAB - MT0016558A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001131-04.2019.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: CLAIR RODRIGUES DA SILVA Vistos em correição. Intime-se 

a parte requente para, querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de abril de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003978-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ISADORA BIONDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN ROCHA FLORES (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003978-42.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. É sabido que para a propositura da Ação de 

Consignação em Pagamento é necessário que sejam preenchidos os 

requisitos constantes no artigo 335 do Código Civil, que assim dispõe: “Art. 

335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa 

causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - 

se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e 

condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for 

desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de 

acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva 

legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o 

objeto do pagamento.” 2. Logo, os fatos que autorizam a consignação tem 

por fundamento, essencialmente, a mora do credor (incisos I e II) ou 

circunstâncias inerentes à pessoa do credor que impedem o devedor de 

satisfazer a obrigação, tais como a dúvida sobre a quem se deve pagar 

(incisos III a V). 3. Posto isso, compulsando os autos, verifico que a 

requerente deixou de juntar prova da alegada recusa injustificada do 

requerido no recebimento da última parcela contratual, assim como deixou 

de indicar no petitório inicial em qual(is) hipótese(s) descritas no 

dispositivo legal supracitado se enquadra sua pretensão. 4. Nessa senda, 

intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, emende a 

inicial, apresentando a fundamentação jurídica de seus pedidos (art. 319, 

II, do CPC) e junte prova da recusa injustificada do requerido quanto ao 

recebimento da última parcela contratual, sob pena de indeferimento da 

exordial. 5. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 6. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002111-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MARIA TESTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT23391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NORBERTO DOS SANTOS - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LALANNE LIMA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE NORBERTO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CE & DOS SANTOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCIANO JOSE CE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DIEGO VIEIRA DOS SANTOS 02610669194 (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DL PROJETOS E AMBIENTES PLANEJADOS EIRELI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DIEGO VIEIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002111-14.2020.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

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 22 

de abril de 2020. 2. Findo o prazo estabelecido nas normativas 

supracitadas, voltem imediatamente os autos conclusos para 

reagendamento da audiência e/ou determinação de outras providências, 

acaso necessário. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011230-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERTRUDE MARIA GAZZOLA VACARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL ZINI OAB - MT16972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (REU)

ARQUITETO HOME COMERCIO DE ARTIGOS DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

MELISE CEZIMBRA MELLO OAB - RS54042 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011230-04.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Designo audiência de saneamento e organização do processo para o dia 

06 de outubro de 2020, às 14h00min, nos termos do artigo 357, §3º, do 

Código de Processo Civil. 2. Intimem-se as partes e seus advogados para 

que compareçam à audiência. 3. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006374-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY FRANCIANE MENZEL RAMPAZO OAB - MT0013532A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006374-60.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001194-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO MAKARUK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001194-63.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Ante a certidão sob Id. 28038813, nos termos do art. 72, II, 

do Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) do Estado 

de Mato Grosso, que atua na 2ª Vara Cível desta Comarca, como 

curador(a) especial da parte ré citada com hora certa. 2. Intime-se a(o) 

Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para que ofereça 

resposta no prazo legal. 3. Em seguida, retornem-me os autos conclusos 

para análise dos pedidos formulados na petição sob Id. 25027495. 4. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 14 de abril de 
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2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001463-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO COCATTO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001463-68.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando que o devedor foi citado com hora certa e 

constituiu advogado (Id. 19335548), desnecessário o envio de carta de 

ciência e nomeação de curador especial, consoante art. 254, caput, c/c 

art. 72, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual 

declaro válida a citação do executado Pedro Cocatto Filho. 2. Diante da 

renúncia devidamente comprovada (Id. 30978072), intime-se pessoalmente 

o executado para constituir novo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de prosseguimento do feita a sua revelia, nos termos do artigo 

76, II, do Código de Processo Civil. 2.1. Diligência do juízo. 3. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, 

voltem os autos conclusos, oportunidade em que será analisada a petição 

sob Id. 22303193. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001901-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE GIRARDI MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO COCATTO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001901-94.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando que o devedor foi citado com hora certa e 

constituiu advogado (Id. 19335236), desnecessário o envio de carta de 

ciência e nomeação de curador especial, consoante art. 254, caput, c/c 

art. 72, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual 

declaro válida a citação do executado Pedro Cocatto Filho. 2. Diante da 

renúncia devidamente comprovada (Id. 30961083), intime-se pessoalmente 

o executado para constituir novo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de prosseguimento do feita a sua revelia, nos termos do art. 76, 

inciso II, do Código de Processo Civil. 2.1. Diligência do juízo. 3. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, 

voltem os autos conclusos, oportunidade em que será analisada a petição 

sob Id. 21305880. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001198-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. P. DA SILVA COMERCIO DE VIDROS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001198-03.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. A fim de viabilizar a análise da petição sob Id. 27492018, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cálculo atualizado 

do débito exequendo, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010436-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI LEMES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLORES MARIA DOS SANTOS OAB - MT23196/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA BARBOSA SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010436-46.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. A fim de viabilizar a análise da petição sob Id. 24799595, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cálculo atualizado 

do débito exequendo, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008746-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS NETO LTDA (EXEQUENTE)

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:

TM BAR E ENTRETENIMENTO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008746-45.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. A fim de viabilizar a análise da petição sob Id. 29758177, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cálculo atualizado 

do débito exequendo, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000497-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCOR - SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULAR LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

ANTONIO HELIO GARCIA POZETTI OAB - 221.014.918-50 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

R. I. GEHRES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RUI IVANES GEHRES OAB - 178.978.310-00 (PROCURADOR)

 

CERTIDÃO CERTIFICO, conforme autorizado pelo Provimento 56/07 – 

CGJMT, encaminho estes autos para intimação do advogado da parte 

autora para, no prazo legal manifestar-se acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça. 16 de novembro de 2016 Rosimeiry Moraes Nunes 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000497-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCOR - SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULAR LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

ANTONIO HELIO GARCIA POZETTI OAB - 221.014.918-50 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

R. I. GEHRES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUI IVANES GEHRES OAB - 178.978.310-00 (PROCURADOR)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, se manifeste e requeira o que entender de 

direito, com relação aos endereços realizados junto aos bancos de dados, 

conforme decisão (id 31213800).

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010029-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI SIQUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELITON FLORENTINO DA SILVA (REU)

FRANCISCO WELITON SILVEIRA CONTREIRAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010029-06.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularize o acordo, juntando aos autos via com a respectiva firma 

reconhecida dos requeridos, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, 

oltem-me os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 7 de 

abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005044-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SGARBI & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEILA CAMPOS DA SILVA (REU)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar e requerer o que entender de 

direito sobre a devolução da(s) correspondência(s) de citação pelo(s) 

motivo(s) “Não Procurado” (ID 9453434). Caso deseje a expedição de 

mandado judicial, deverá recolher a diligência do Oficial de Justiça, por 

meio de guia disponibilizada no portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do Prov. n. 07/2017-CGJ e 

após juntar aos autos a guia e comprovante de pagamento, para posterior 

expedição de mandado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003000-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BORGES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003000-65.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada à Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT. 2. Destarte, 

determino a imediata redistribuição do feito para a Vara Cível da Comarca 

de Sorriso/MT, observadas as formalidades legais. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 15 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014143-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INCOFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FARELADOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

RUDMAR DREHMER (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado, conforme petição 

(ID.31310608).

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011636-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANCELMO NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011636-88.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Ante a certidão de ID 17305929, intime-se a parte requerente, 

pessoalmente e por meio de seu advogado, a dar andamento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009559-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO ADAO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009559-72.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Defiro o pedido de ID 23101531 e, por conseguinte, determino a realização 

de buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço do requerido e, para tanto, junto aos autos o 

extrato de protocolamento emitido pelos convênios. 2. Localizado 

endereço diferente dos já diligenciados, cumpra-se a determinação de ID 

21937685. 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a 

parte requerente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 
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mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1010573-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010573-62.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Cuida-se de “TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 

PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS”, ajuizada por Adenilson Aparecido 

Firmino da Rocha, em desfavor de Facebook Serviços Online do Brasil 

LTDA, no qual pretende que o requerido seja compelido a apresentar o 

endereço de protocolo de internet e endereço de e-mail de alguns 

usuários “para subsidiar as ações principais que o Autor julgar 

necessárias”. 1.1. Em ID 11319687, foi determinada a complementação da 

inicial, sobrevindo manifestação do requerente em ID 11815282. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. 2. Sobre a tutela cautelar requerida em 

caráter antecedente, ensina Fredie Didier Jr que: “A tutela provisória 

cautelar antecedente é aquela requerida dentro do mesmo processo em 

que se pretende, posteriormente, formular o pedido de tutela definitiva, 

cautelar e satisfativa. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, 

Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 

10ª. Ed. Jus Podivm, 2015, pág. 613 – sem destaque no original). 2.1. 

Posto isso, in casu, verifico que o requerente ingressou com “Tutela 

Cautelar Antecedente para Exibição de Documentos”, no entanto, deixou 

de indicar a lide principal e seu fundamento, conforme preconiza o artigo 

305, “caput”, do CPC: “Art. 305. A petição inicial da ação que visa à 

prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu 

fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”. 3. Por 

conseguinte, a guisa de esclarecimento, consigno que diante da entrada 

em vigor do novo Código de Processo Civil, a exibição de documento ou 

coisa, restou inserta no capítulo das provas em geral, passando a ser 

tratada unicamente como meio de prova, de modo que, deixou de existir 

sua previsão como ação cautelar, antes admitida como preparatória de 

ação principal, para evitar o risco de uma demanda escassamente 

instruída. 3.1. Ademais, visando à simplificação das técnicas processuais, 

o novo Código de Processo Civil criou em seus artigos 381 a 383, um 

único procedimento de natureza satisfativa para produção antecipada de 

todos os tipos de provas substituindo as cautelares probatórias previstas 

anteriormente no CPC/73. 4. Destarte, considerando que o procedimento 

cautelar, como instituto autônomo não foi recepcionado pelo novo Código 

de Processo Civil e que a tutela provisória deve ser requerida nos termos 

da fundamentação supra, faculto à parte autora, nos termos do artigo 321 

do CPC, a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para indicar a 

lide principal e seu fundamento (art. 305) ou, para querendo, readequar 

sua pretensão ao procedimento de produção antecipada de provas (arts. 

381 a 383), sob pena de indeferimento da exordial. 5. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os 

autos conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007353-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE GONCALVES PRIEVE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007353-56.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. A ciência inequívoca acerca da renúncia aos poderes 

outorgados ao advogado, para que surta os efeitos desejados, deve 

ocorrer na forma prevista no art. 112, “caput”, do Código de Processo 

Civil. 1.1. Assim, em atenção a petição sob Id. 31223677, intimem-se os 

advogados Gabriela Sevignani, Daniela Sevignani e Fabio Paulo 

Constantini, via DJ-e, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem 

a notificação de sua cliente Marlene Gonçalves Prieve quanto à renúncia 

do mandato, sob pena de incorrer em infração contida no artigo 34, inciso 

XI, da Lei n. 8.906/94. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos, oportunidade em que será analisada 

a petição sob Id. 29429247. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013080-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA APARECIDA MARTIGNAGO (EXECUTADO)

DENIS CASTRO BRITES (EXECUTADO)

DENIS CASTRO BRITES EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013080-93.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. A fim de viabilizar a análise dos pedidos formulados na 

petição sob Id. 25215306, determino a intimação da parte exequente, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006957-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

MARCIO ANTONIO COSTA OAB - SP272708 (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI OAB - SP250538 (ADVOGADO(A))

DJALMA LAURINDO AGUIRRA OAB - SP58946 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO CARIGNANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1006957-11.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. A fim de viabilizar a análise dos pedidos formulados na 

petição sob Id. 28961418, determino a intimação da parte exequente, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004521-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILCILENE DOS ANJOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MACEDO REZENDE OAB - GO50727 (ADVOGADO(A))

JORDANA CARDOSO LENZ OAB - GO52463 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMILIANO TADEU HURMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004521-45.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 2. Atente-se o(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça que foi fornecida senha de acesso ao(à) 

citando(a) para consulta dos autos na íntegra, dispensando a anexação 

de documentos, em conformidade com os artigos 6º e 9º, § 1º, da Lei n. 

11.419/2006. 3. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se 

com as nossas homenagens. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004559-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA TSUTSUI SANTOS (REQUERENTE)

APARECIDO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SANDRA REGINA LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSANGELA CRISTINA PRANDINI DOS SANTOS (REQUERENTE)

LINCOLN PRANDINI SANTOS (REQUERENTE)

VITORIA CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

DEMERVAL DE SOUSA CARDOSO (REQUERENTE)

RODRIGO TSUTSUI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR OAB - SP214264 

(ADVOGADO(A))

PRISCILA CARVALHO DE SOUZA OAB - 344.234.408-57 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004559-57.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Aguarde-se o recolhimento das custas, bem como da diligência do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça, e, ainda, do instrumento procuratório, que 

deverá ser providenciada pelo interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados do recebimento da missiva no Juízo Deprecado, 

independentemente de intimação (art. 388, p. único, da CNGCJ/MT). 2. 

Após, cumpra-se, servindo a carta precatória de mandado. 3. Cumprida a 

finalidade, devolva-se com as nossas homenagens, observadas as 

formalidades legais. 4. Em caso de não atendimento ao item "1", fica 

autorizada a devolução da presente deprecata, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004090-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MACHADO MUNHOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO OAB - MT25703/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

JONAS MOLINARI ARAUJO OAB - MT25238/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR ANTUNES PIRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004090-11.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Cuida-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS”, ajuizada por 

ANDERSON MACHADO NUNES, em desfavor de GILMAR ANTUNES PIRES, 

na qual o requerente pugna pela concessão de tutela de urgência, a fim de 

que seja realizado “o arresto do veículo, objeto da demanda, na 

Chapeação Recar (...) ficando o requerente como fiel depositário, a fim de 

incumbir o requerido a efetuar os pagamentos dos impostos atrasados 

(...), no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de não o fazendo converter o 

arresto em penhora, para garantir a regularização dos débitos em nome do 

requerente.”. No ponto, afirma que vendeu, em meados de junho de 2012, 

uma camionete GM S10 para o requerido que até o presente momento não 

realizou a transferência do bem, o que ensejou o protesto de seus dados 

por dívidas relativas ao veículo. A inicial veio instruída com os documentos 

de ID 31073632/31073640. É o breve relatório. Fundamento e decido. 1. 

Preliminarmente, consigno que procedi com a retificação da autuação a fim 

de que conste a classe judicial correta. 1.1. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 3º e 4º. 2. Previamente a análise do pedido de 

tutela, determino a intimação do requerente, por meio de seu advogado, 

nos termos do artigo 321 do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a complementação e emenda da inicial, juntando aos autos, 

cópia do CRV - Certificado de Registro de Veículo da camionete em 

discussão, preenchido em favor do requerido, bem ainda, para querendo, 

reformule o pedido de urgência, no sentido de que a alegada obrigação 

contratual seja adimplida/satisfeita através de medida menos temerária, 

uma vez que o arresto e posterior conversão em penhora não são 

medidas compatíveis com processo em fase de conhecimento, sob pena 

de indeferimento da tutela vindicada. 3. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001536-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES DEAM MENDES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA MENDES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR ARES BUENO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001536-06.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Cuida-se de “AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA C/C COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

(ALUGUÉIS)”, movida por JAMES DEAM MENDES DA SILVA, incapaz, 

representado por sua curadora, Maria Mendes da Silva, em face de NADIR 

ARES BUENO, alegando que, no ano de 2017, o requerente efetuou com a 

requerida a permuta de seu imóvel localizado no Lote 17, na Quadra 41, do 

Residencial Daury Riva, que lhe foi agraciado através do Programa “Minha 

Casa, Minha Vida”. Sustenta que, em virtude de sua incapacidade, sempre 

residiu com sua genitora, nunca tendo habitado o imóvel em questão. 

Afirma que, após sua genitora ter tomado conhecimento do negócio em 

tela, solicitou que a requerida desocupasse o bem, no entanto, ela se 

recusa a sair do imóvel. Nessa perspectiva, requer, em sede de tutela de 

urgência, seja concedida a reintegração da posse do imóvel em 

discussão, assim como para que seja suspensa a exigibilidade de todos 

os débitos tributários que recaem sobre o bem. A inicial veio instruída com 

os devidos documentos. É o breve relatório. Fundamento e decido. 1. 

Inicialmente, consigno que procedi com a retificação da autuação a fim de 

que conste a classe judicial correta. 1.1. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 2. O artigo 560 do Código de Processo 

Civil estabelece que: “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em 

caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. 2.1. O artigo 561 do 

CPC, por sua vez, dispõe que incumbe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) 

a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do 
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esbulho; 4) a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. Destarte, 

preconiza o artigo 562 do referido diploma legal que, para concessão de 

liminar em ações possessórias é necessária a comprovação dos 

requisitos acima mencionados e que se trate de posse de força nova, 

devendo ser demonstrado que a turbação ou esbulho foi praticado há 

menos de ano e dia, nos termo do artigo 558 do CPC. 4. Por conseguinte, o 

artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência 

será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido 

dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 5. No caso dos autos, 

extrai-se que a pretensão autoral está amparada em na suposta nulidade 

de negócio jurídico (permuta) entabulado no ano de 2017. 6. No entanto, 

denota-se que a parte requerente não se desincumbiu de comprovar de 

forma satisfatória as alegações exordiais, especialmente no que tange ao 

pacto firmado entre as partes, a ocupação do bem pela requerida, bem 

como eventual notificação extrajudicial, a fim de que esta desocupasse o 

bem de maneira amigável. 7. Nessa senda, ante a melindrosa situação 

narrada nos autos e da ausência de mais substratos probatórios, se 

mostra temerária a determinação de reintegração de posse, sendo 

conveniente, portanto, que se mantenha a situação fática existente ao 

tempo da propositura da demanda, por força do princípio do “quieta non 

movere”, devendo ser oportunizado o direito ao contraditório e a ampla 

defesa da parte ré. 7.1. Outrossim, também não está configurado o perigo 

da demora ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, de acordo 

com a narrativa autoral, o negócio em tela ocorreu em 2017. 8. Posto isso, 

ausentes os requisitos do artigo 300, §2º, do CPC, INDEFIRO a tutela 

provisória de urgência. 8.1. De outro viés, com fulcro no artigo 327, II, do 

CPC, consigno que deve ser rejeitado, de plano, o pedido formulado no 

item “c” do ID 29821996 - Pág. 13, concernente a suspensão da 

exigibilidade de tributos que recaem sobre o imóvel em liça, haja vista que 

este deve ser postulado perante o Juízo competente para tanto. 9. Cite-se 

e intime-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 10. 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). 11. Intimem-se, sendo a requerente por meio 

da Defensoria Pública (art. 334, § 3º, CPC). 12. Na sequência, com ou sem 

manifestação das partes, o que deverá ser certificado, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do CPC. 13. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003366-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IVANILDO R VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003366-07.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Inicialmente, não se avista nos autos (item “d” do 

ID 30611539 - Pág. 35) a formulação de pedido principal indicado na 

denominação da ação, tampouco a indicação do valor pretendido a título 

de dano moral, nos termos do que dispõem os artigos 292, V e 319, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. 2. A esse respeito, leciona Luiz Guilherme 

Marironi que: “(...) A petição inicial deve conter o pedido, com as suas 

especificações. O pedido é objeto da ação e revela aquilo que o autor veio 

buscar em juízo com a sua propositura. Costuma-se classificar o pedido 

em pedido imediato (providência jurisdicional solicitada-declaratória, 

constitutiva, condenatória, mandamental e executiva) e pedido mediato 

(que constitui o bem da vida que o demandante veio buscar em juízo). 

(...).” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado/Luiz 

Guilherme Marironi, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 3. ed. rev. 

atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuteres Brasil, 2018. Pág. 440.) 3. 

Nessa perspectiva, previamente a análise do pedido de tutela de urgência, 

determino a intimação da parte requerente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, 

emende a inicial, formulando pedido principal e indicando o valor 

pretendido a título de indenização por dano moral, e readequando, por 

consectário lógico, o valor da causa (art. 292, incisos V e VI, NCPC), sob 

pena de indeferimento do pedido. 4. Sem prejuízo de ulterior revogação, 

com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 3º e 4º. 5. Por arremate, consigno que procedi com a 

retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial correta. 6. 

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003221-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003221-48.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Inicialmente, não se avista nos autos (item “d” do 

ID 30541322 - Pág. 35) a formulação de pedido principal indicado na 

denominação da ação, tampouco a indicação do valor pretendido a título 

de dano moral, nos termos do que dispõem os artigos 292, V e 319, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. 2. A esse respeito, leciona Luiz Guilherme 

Marironi que: “(...) A petição inicial deve conter o pedido, com as suas 

especificações. O pedido é objeto da ação e revela aquilo que o autor veio 

buscar em juízo com a sua propositura. Costuma-se classificar o pedido 

em pedido imediato (providência jurisdicional solicitada-declaratória, 

constitutiva, condenatória, mandamental e executiva) e pedido mediato 

(que constitui o bem da vida que o demandante veio buscar em juízo). 

(...).” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado/Luiz 

Guilherme Marironi, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 3. ed. rev. 

atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuteres Brasil, 2018. Pág. 440.) 3. 

Nessa perspectiva, previamente a análise do pedido de tutela de urgência, 

determino a intimação da parte requerente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, 

emende a inicial, formulando pedido principal e indicando o valor 

pretendido a título de indenização por dano moral, e readequando, por 

consectário lógico, o valor da causa (art. 292, incisos V e VI, NCPC), sob 

pena de indeferimento do pedido. 4. Sem prejuízo de ulterior revogação, 

com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 3º e 4º. 5. Por arremate, consigno que procedi com a 

retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial correta. 6. 

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003517-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTA FERREIRA SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003517-70.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Compulsando os autos, verifico que o 

provimento judicial almejado consiste na declaração de rescisão contratual 

e indenização por dano material, envolvendo bens das Ações de 

I n v e n t á r i o  s o b  o  n º  1 0 0 3 0 6 3 . 9 0 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5  e 

1007390-15.2019.8.11.0015, em trâmite perante a Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca. 2. Com efeito, ante a existência de 

Vara com competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos 

ao tema em tela, e, embora a ação tenha sido endereçada ao Juízo da 

Vara Cível, entrevejo que a declaração de incompetência e a determinação 

de envio dos autos ao juízo de origem é medida que se impõe, 

especialmente ante a evidente conexão entre as demandas. 3. Posto isso, 

o artigo 55, “caput” e §1º, do Código de Processo Civil dispõe que as 

ações conexas são aquelas que possuem em comum o pedido ou a causa 

de pedir, devendo ser reunidas para julgamento conjunto, a fim de que não 

sejam proferidas decisões conflitantes. 4. De acordo com o art. 58 do 

CPC, “a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo 

prevento, onde serão decididas simultaneamente” sendo que o art. 59 do 

aludido diploma legal estabelece que a prevenção se dá pela data do 

registro ou da distribuição do processo. 5. Desta feita, nos termos dos 

artigos 55, 58, 59, 62 e 64 do CPC, bem como das normas de Organização 

Judiciária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declino da competência 

para processar e julgar este feito e determino a remessa destes autos ao 

Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. 6. 

Redistribua-se imediatamente o feito para Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, com as nossas homenagens. 7. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000407-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENTINO PETRI (EXECUTADO)

MARIO AUGUSTO PETRI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000407-34.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Ante a informação do falecimento do executado José 

Lourentino Petri (Id. 14159780), determino a SUSPENSÃO do presente feito 

pelo prazo de 02 (dois) meses, a fim de regularizar sua representação 

processual, nos termos do artigo 313, inciso I, § 1º, c/c art. 313, § 2º e 

689, ambos do Código de Processo Civil. 2. Para tanto, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo acima, 

proceda a regularização da sucessão processual, que deverá ocorrer em 

nome do espólio e/ou de todos os herdeiros do executado José Lourentino 

Petri, mediante completa e correta identificação, sob pena de extinção do 

feito. 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

14 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000497-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCOR - SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULAR LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

ANTONIO HELIO GARCIA POZETTI OAB - 221.014.918-50 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

R. I. GEHRES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUI IVANES GEHRES OAB - 178.978.310-00 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000497-13.2016.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro os pedidos formulados na petição sob Id. 22322253 e, 

por conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

da executada R.I. Gehres Eireli ME e de seu representante legal Rui Ivanes 

Gehres e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos emitidos 

pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

determino a citação da parte executada, nos moldes da decisão sob Id. 

3261361. 2.1. Desde já, fica autorizada a citação da executada na pessoa 

de seu representante legal, conforme disposto no art. 242 do Código de 

Processo Civil. 3. Restando infrutíferas as diligências do item “2”, intime-se 

a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos 

que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito. 4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007402-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VENUS MARA SOARES DA SILVA OAB - MT8677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007402-97.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Ante a certidão sob Id. 18563235, com fundamento no art. 

854, § 5º, do Código de Processo Civil, CONVERTO a indisponibilidade em 

penhora e, por conseguinte, determino a expedição de alvará para o 

levantamento dos valores constritos (Id. 15375581), a serem depositados 

em favor da parte exequente, na conta bancária indicada na petição sob 

Id. 18819649. 2. Cumprida a determinação acima, voltem-me os autos 

conclusos, oportunidade em que serão analisados os demais pedidos 

formulados na petição sob Id. 18819649. 3. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010674-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ISAMARA BARBOSA DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010674-31.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por Yamaha 

Administradora de Consórcios Ltda., em face de Isamara Barbosa dos 

Anjos, alegando, em síntese, que celebrou Contrato de Alienação 

Fiduciária em Garantia com a parte ré, tendo por objeto o seguinte bem: 

Marca: YAMAHA – Modelo: YBR 125I FACTOR ED/FLE, placa: QCS8205, 

Chassi 9C6RE2120J0015644, 2018/2018, cor preta. Todavia, a parte ré se 

tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das parcelas 10 a 
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13, com vencidas a partir de 11.02.2019, sendo que o valor da dívida já 

perfaz o montante de R$ 4.155,59 (quatro mil cento e cinquenta e cinco 

reais e cinquenta e nove centavos). Requer, liminarmente, a busca e 

apreensão dos bens. Ao final, pugna pela consolidação da posse. A inicial 

veio instruída com documentos (ID. 22598091/22598101 e ID. 

23211490/23326513). A busca e apreensão foi deferida liminarmente (ID. 

25125282) e cumprida, consoante ID. 29538125, sendo o bem apreendido 

e depositado em mãos do depositário indicado pela parte autora e a parte 

ré citada. A parte autora requereu o julgamento do feito (ID. 30217432). 

Posteriormente, foi certificado o decurso do prazo sem purgação da mora 

ou oferecimento de contestação (ID. 31314426). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o feito comporta 

o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, do Código de 

Processo Civil, uma vez que se trata de matéria unicamente de direito, não 

havendo necessidade de produção de outras provas além das constantes 

nos autos. Considerando que houve o decurso do prazo legal sem 

purgação da mora ou oferecimento de contestação pela parte ré (ID. 

31314426), decreto-lhe a revelia. Não havendo questões processuais 

pendentes, passo ao mérito. Verifica-se que o pedido inicial foi 

devidamente instruído com os documentos necessários para demonstrar a 

existência do negócio jurídico entre as partes, materializado pelo contrato 

formulado entre as partes no ID. 22598096/22598099, em que parte ré se 

obrigou ao pagamento de valores à parte autora referente à cota de 

consórcio. Consta do contrato que, em garantia do débito, a parte ré 

alienou fiduciariamente em favor da parte autora o bem descrito na inicial. 

Observa-se, ainda, que a parte autora comprovou a mora da parte ré, 

consubstanciada na notificação extrajudicial de ID. 22598101. Portanto, 

caracterizado o inadimplemento contratual, resta permitida a apreensão do 

bem, conforme dispõe o Decreto-lei nº 911/69, uma vez que a alienação 

fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse 

indireta da coisa móvel alienada, independente da tradição efetiva do bem, 

tornando-se o alienante ou devedor possuidor direto e depositário com 

todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem, de acordo com 

a lei civil e penal. No que diz respeito à purgação da mora, impende 

ressaltar que no julgamento do REsp. 1418593/MS, o Superior Tribunal de 

Justiça consolidou posicionamento no sentido da legalidade da cláusula 

que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato com alienação fiduciária em garantia, como na 

hipótese, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial, 

consistente no valor das parcelas vencidas e vincendas. A propósito: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DO 

ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS – EMISSÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA RETIRADA DOS 

DÉBITOS DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A despeito da questão posta, temos 

que, no julgamento do REsp. 1418593/MS, submetido ao rito do art. 543-C, 

do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior 

Tribunal de Justiça consolidou posicionamento no sentido da legalidade da 

cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de 

purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo 

credor na peça exordial. (TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 10014193120188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 13/06/2018, p. 

18/06/2018). AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E 

APREENSÃO – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE 

QUESTIONAMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM GRAU RECURSAL - 

MORA DO DEVEDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – 

LEGALIDADE – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA 

DÍVIDA – NECESSIDADE - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] É perfeitamente legal a cláusula 

contratual que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial. (TJMT - 

AgR 12328/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, j. 18.02.2015, p. 23.02.2015). Assim, não comprovada a quitação a 

tempo e modo do contrato, merece acolhimento o pedido da parte autora 

com a consolidação da posse e propriedade do bem em seu nome, cuja 

apreensão liminar torno definitiva. Assinalo, por oportuno, que a 

apreensão do bem dado em garantia fiduciária não importa na quitação do 

contrato, havendo a possibilidade ou não de eventual restituição de 

valores ao devedor após a apuração de eventual saldo decorrente da 

alienação do bem, com o correspondente abatimento no débito, nos termos 

do disposto no artigo 2º do Decreto Lei nº 911/69: “Art. 2º No caso de 

inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante 

alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a 

coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 

expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da 

venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e 

entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação 

de contas”. No mesmo sentido, quanto ao credor fiduciário o direito de 

perquirir eventual saldo devedor do contrato caso o montante obtido pela a 

alienação do bem recuperado não seja suficiente à quitação do débito: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI Nº 911/69. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE 

SALDO REMANESCENTE APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. VIA 

INADEQUADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. 

RECURSO NÃO PROVIDO 1. O objeto da ação de busca e apreensão é 

restrito ao aspecto possessório, de forma que a respectiva sentença não 

se constitui título executivo apto a amparar eventual cumprimento de 

sentença a respeito de saldo remanescente decorrente da alienação do 

bem e imputação do valor no débito. 2. O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 

ao dispor sobre a prestação de contas da venda do bem retomado, em 

verdade, apenas faculta ao devedor a propositura de ação de prestação 

de contas para comprovação da aplicação do valor recebido e aferição de 

eventual saldo remanescente. 3. Compete ao devedor fiduciante, em caso 

de ausência de prestação de contas pelo credor fiduciário ou 

inconformismo com as contas prestadas depois da venda do automóvel 

dado em garantia, promover na via adequada a sua pretensão. 4. Os 

honorários recursais foram majorados de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

para R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 5. 

Recurso conhecido e desprovido. (TJDF – 0708020-53.2017.8.07.0007, 

Relator: Roberto Freitas, 1ª Turma Cível, j. 07/02/2019, p. 19/02/2019). 

Busca e apreensão. Cédula de crédito bancário referente a financiamento 

de veículo com cláusula de alienação fiduciária. Inadimplência 

comprovada. Pedido de devolução de valores pagos. Ausência de 

nulidades contratuais. Inocorrência de perda automática das prestações a 

favor do credor. Descabe a devolução das prestações já pagas pelo 

devedor fiduciante, pois estas serão consideradas na apuração do 

“quantum” devido e, existindo saldo devedor em aberto, este será apurado 

oportunamente, após a venda do bem. Precedentes do E. STJ. Hipótese 

em que da venda extrajudicial do bem e abatimentos contratuais e legais, 

resultou a existência de saldo devedor e não credor por parte do autor 

reconvindo. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJSP – Apelação 

1001320-70.2018.8.26.0444; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pilar do Sul; Data do Julgamento: 

25/04/2019). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do 

bem Marca: YAMAHA – Modelo: YBR 125I FACTOR ED/FLE, placa: 

QCS8205, Chassi 9C6RE2120J0015644, 2018/2018, cor preta, descrito na 

inicial, confirmando a liminar, sendo facultada a venda a terceiros, 

respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, procedam-se com as anotações necessárias e, em 

seguida, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011093-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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IVONI GIELOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011093-85.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: IVONI GIELOW REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Não havendo necessidade de produção de 

outras provas, com fundamento no art. 355, I do novo CPC, determino que 

me façam os autos cls. para prolação da sentença de mérito. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008054-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008054-46.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SUELY MARIA DE OLIVEIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008811-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008811-40.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008391-35.2019.8.11.0015

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 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008391-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MIGUEL JOSE FERREIRA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL SA 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, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008011-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008011-12.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO REU: BANCO J. SAFRA S.A 

Vistos etc. 1. Defiro o pedido de ID. 24025276, e consequentemente 

determino que a Srª Gestora proceda o cancelamento dos documentos ID. 

23910283/23910545. 2. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008010-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008010-27.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO REU: BANCO J. 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, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008003-35.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008003-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008764-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008764-66.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008251-98.2019.8.11.0015

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 CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008251-98.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 

1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de cinco dias, se manifeste sobre a petição de ID. 30238040. 2. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008887-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008887-64.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MANOEL ALVES MOREIRA REU: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos etc. 1. 

Defiro à substituição processual requerida no ID. 25288825, e 

consequentemente determino as devidas retificações na D.R. e A. 2. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 3. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008122-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008122-93.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

OSMAR DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008061-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008061-38.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOAO DE CASTRO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007479-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado o dia 21/8/2019, 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: 

1007479-38.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MIGUELINA CONRADO DA SILVA 

RÉU: BANCO BMG Certifico que, em cumprimento a determinação ID 

20529298 , designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 21 

de agosto de 2019, 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: 1007479-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007479-38.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MIGUELINA CONRADO DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007479-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007479-38.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MIGUELINA CONRADO DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006742-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GONCALVES LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado o dia 24/7/2019, 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: 

1006742-35.2019.8.11.0015 Certifico que, em cumprimento a determinação 

ID 20054232, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 24 

de Julho 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 da 

autora para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006742-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GONCALVES LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006742-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ROSA GONCALVES LOPES DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006742-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GONCALVES LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006742-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ROSA GONCALVES LOPES DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008705-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado o dia 30/10/2019, 

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: 

1008705-78.2019.8.11.0015 AUTOR(A): DIONIZIA DA SILVA RÉU: BANCO 

OLÉ CONSIGNADO Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID 

21983476 , designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 30 

de outubro de 2019, 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: 1008705-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008705-78.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

DIONIZIA DA SILVA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008705-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008705-78.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

DIONIZIA DA SILVA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010794-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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 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: 

1010794-74.2019.8.11.0015 AUTOR(A): CICERO FURTADO DE 

FIGUEIREDO RÉU: BANCO PAN Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID 23079311, designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 05 de fevereiro de 2020, às 14:00hs., conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010794-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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: 1010794-74.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO REU: BANCO PAN Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010794-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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: 1010794-74.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO REU: BANCO PAN Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006606-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO ROSA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE AUTORA através de seu advogado (artigo 334, § 3º do 

CPC) da para tomar ciência da audiência de conciliação designada para o 

dia 24 de Julho de 2019, às 14:00hs, Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006606-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO ROSA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006606-38.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JORDAO ROSA DE FARIA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006606-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO ROSA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006606-38.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JORDAO ROSA DE FARIA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006792-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERGILIA DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 31/7/2019, 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: 

1006792-61.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA VERGILIA DA ROSA RÉU: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento a 

determinação ID 20055192, designo Audiência de Tentativa de Conciliação 

para o dia 31 de julho de 2019, 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: 1006792-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERGILIA DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006792-61.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA VERGILIA DA ROSA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006792-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERGILIA DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006792-61.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA VERGILIA DA ROSA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007215-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 14/8/2019, às 

17 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 
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conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1007215-21.2019.8.11.0015 AUTOR(A): JOSEFA FRANCISCA DOS 

SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Certifico que, 

em cumprimento a determinação ID 20284811, designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 14 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: 1007215-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007215-21.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007215-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007215-21.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007595-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado o dia 28/8/2019, 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: 

1007595-44.2019.8.11.0015 Certifico que, em cumprimento a determinação 

ID 20657557 , designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 28 

de agosto de 2019, 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: 1007595-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007595-44.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007595-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007595-44.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008054-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 18/9/2019, 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. Processo nº 1008054-46.2019.8.11.0015 

Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID 20774400 , designo 

Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 18 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- 
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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: 1008054-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008054-46.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SUELY MARIA DE OLIVEIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008054-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008054-46.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SUELY MARIA DE OLIVEIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008811-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado o dia 30/10/2019, 

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: 

1008811-40.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA NIRCIA OLIVEIRA 

CARDOSO RÉU: BANCO BMG Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID 21414826 , designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 30 de outubro de 2019, 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: 1008811-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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: 1008811-40.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008811-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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: 1008811-40.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002606-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002606-58.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

PEDRO ALVES Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 

31282515). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008391-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MIGUEL JOSE FERREIRA (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado o dia 30/10/2019, 

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: 

1008391-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MIGUEL JOSE FERREIRA RÉU: 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID 21414799 , designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 30 de outubro de 2019, 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: 1008391-35.2019.8.11.0015

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 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (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: 1008391-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MIGUEL JOSE FERREIRA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL SA 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, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008391-35.2019.8.11.0015

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 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (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: 1008391-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MIGUEL JOSE FERREIRA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL SA 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, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008011-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 18/9/2019, 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. Processo nº 1008011-12.2019.8.11.0015 

Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID 20774399 , designo 

Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 18 de Setembro de 2019, 

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: 1008010-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado o dia 11/9/2019, 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. Processo nº 1008010-27.2019.8.11.0015 

Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID 20774398 , designo 

Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 11 de Setembro de 2019, 

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: 1008003-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado o dia 11/9/2019, 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. Processo nº 1008003-35.2019.8.11.0015 

Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID 20774397 , designo 

Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 11 de Setembro 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). Vânia Maria Nunes da 

Silva Gestora Judicial Mat. 2866

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008003-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008003-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008003-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008003-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008764-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 23/10/2019, 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: 

1008764-66.2019.8.11.0015 AUTOR(A): GENIVALDO NICODEMOS DA 

SILVA RÉU: BANCO BMG Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID 21414811 , designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 23 de outubro 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: 1008764-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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: 1008764-66.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008764-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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: 1008764-66.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008251-98.2019.8.11.0015

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 CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado o dia 16/10/2019, 

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: 

1008251-98.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA 

RÉU: BANCO CETELEM S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID 20983483 , designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 16 de outubro de 2019, 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: 1008251-98.2019.8.11.0015

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 CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008251-98.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 

1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de cinco dias, se manifeste sobre a petição de ID. 30238040. 2. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008887-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 23/10/2019, 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: 

1008887-64.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MANOEL ALVES MOREIRA RÉU: 

BANCO INTERMEDIUM SA Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID 21414623 , designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 23 de outubro de 2019, 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: 1008122-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 9/10/2019, 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: 

1008122-93.2019.8.11.0015 AUTOR(A): OSMAR DA SILVA RÉU: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID 20829391 , designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 09 de outubro de 2019, 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: 1008122-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008122-93.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

OSMAR DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008122-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008122-93.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

OSMAR DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008061-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado dos autores de que fora designado o dia 18/9/2019, às 

15 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Processo nº 1008061-38.2019.8.11.0015 

Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID 20774401 , designo 

Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 18 de Setembro de 2019, 

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: 1008061-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008061-38.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOAO DE CASTRO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 
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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, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008061-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008061-38.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOAO DE CASTRO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013505-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCON COMERCIO, LOCACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L J NUNES MENDES MONTAGENS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 

- ME (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013505-52.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARCON COMERCIO, LOCACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

REU: L J NUNES MENDES MONTAGENS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EIRELI - ME Vistos etc. 1. Defiro o pedido de ID. 27444858, e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

da parte requerida e, para tanto, junto aos autos os extratos emitidos 

pelos convênios. 2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, 

determino o cumprimento da decisão inicial. 3. Restando infrutífera as 

diligências do item “2”, defiro o pedido de citação por edital, conforme 

requerido no ID. 27444858, este pelo prazo de 20 dias, para querendo 

contestar ação. 4. Não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador 

Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, 

o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa 

no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 

5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 16 de 

abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009025-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA FERNANDES DE BARROS OAB - SP271049-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS DE SOUSA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009025-31.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

PAGO SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. REU: MANOEL MESSIAS DE 

SOUSA Vistos etc. 1. Considerando que já houve a busca de endereço do 

requerido através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário, ID. 26257511/26257514, indefiro o pedido de ID. 30503804. 2. 

Por conseguinte, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, 

para que requeira a citação por edital, no prazo de cinco dias, sob pena 

de extinção. 3. Havendo o requerimento, cite-se o requerido, por edital, 

este pelo prazo de 20 dias, para, querendo, contestar a ação. 4. 

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

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))

 

Intimar o advogado do autor para que, querendo no prazo de quinze (15) 

dias apresente impugnação à contestação de ID 31239219.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011932-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões em 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007225-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MARINHO OLIVEIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões em 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012467-05.2019.8.11.0015

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:

WILLIAN DA CRUZ FRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))
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Intimar o advogado da parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões em 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008011-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar os advogados das 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008010-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar os advogados das 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008887-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Intimar os advogados das 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.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010147-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010147-16.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. Vistos etc. Não havendo necessidade de 

produção de outras provas, com fundamento no art. 355, I do novo CPC, 

determino que me façam os autos cls. para prolação da sentença de 

mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema. 

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009132-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009132-75.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MANOEL ALVES MOREIRA REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO 

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, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009487-85.2019.8.11.0015

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 OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009487-85.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SALETE FERREIRA 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, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009530-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE TCHOPKO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009530-22.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANDRE TCHOPKO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Intimem-se as 
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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, 17 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008203-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO XIMENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008203-42.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIO XIMENDES DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004396-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDINA LOPES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004396-77.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

FERNANDINA LOPES DE LIMA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004395-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDINA LOPES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004395-92.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

FERNANDINA LOPES DE LIMA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004428-82.2020.8.11.0015

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004428-82.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LIDIA DE SOUZA BRITTO REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 
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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, 17 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009702-61.2019.8.11.0015

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 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009702-61.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SALETE FERREIRA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SA 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, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004437-44.2020.8.11.0015

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004437-44.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LIDIA DE SOUZA BRITTO REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004435-74.2020.8.11.0015

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004435-74.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LIDIA DE SOUZA BRITTO REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004451-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004451-28.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA DE FATIMA PEREIRA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL SA Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 
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2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004452-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR CAVAZZINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004452-13.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

AGENOR CAVAZZINI REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007561-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO TEICHEIRA TURRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007561-06.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS EXECUTADO: ARNALDO TEICHEIRA 

TURRA Vistos etc. Diante do teor do documento ID 23274323, em 

observância ao disposto no art. 915, § 2º, II do CPC, determino que a Srª 

Gestora solicite ao juízo deprecado a devolução da missiva ID 20099530 

no prazo mais exíguo possível. No mais, nos termos do art. 855 e 

seguintes do CPC, defiro a penhora dos valores que o executado 

receberá nos autos nº 9764-36.2010.8.11.0015, em trâmite por esta 3ª 

Vara Cível, até o limite do débito exequendo, devendo a penhora ser 

averbada, com destaque, nos autos retro citados, de tudo certificando-se 

nesta execução. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004444-36.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004444-36.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA DE FATIMA PEREIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004448-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004448-73.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA DE FATIMA PEREIRA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL SA Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 
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2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004456-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA PEDROSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004456-50.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

CATARINA PEDROSO DE OLIVEIRA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004443-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004443-51.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA DE FATIMA PEREIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004459-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA PEDROSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004459-05.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

CATARINA PEDROSO DE OLIVEIRA REU: BANCO PAN Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004469-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA PEDROSO 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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004469-49.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

CATARINA PEDROSO DE OLIVEIRA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 
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pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001433-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA OLEGARIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001433-96.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

EVA OLEGARIO PEREIRA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. 1. 

Defiro à retificação do polo passivo requerida no ID. 31112103, e 

consequentemente determino as devidas retificações na D.R. e A. 2. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação de 

ID. 31112103. 3 Após, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012638-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES SOARES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE QUADROS OAB - SC28253 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEAFAR COMERCIO AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012638-59.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: MARIA RODRIGUES SOARES COSTA REQUERIDO: LEAFAR 

COMERCIO AUTOMOVEIS LTDA - ME Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de devolução da presente missiva ao juiz de origem. 2. 

Quedando-se inerte, fica, desde já, autorizada a devolução da presente 

deprecata, nos termos do art. 393 da CNGC/MT. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011101-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011101-62.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do 

seguro DPVAT movida por Ademir Alves de Oliveira contra Itaú Seguros 

de Auto e Residência S.A. Devidamente citada, a requerida apresentou a 

contestação ID 18379122, requerendo preliminarmente a alteração do pólo 

passivo para que seja incluída a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A. Sem delongas, não há que se falar na pretendida 

substituição processual, uma vez que a demanda foi ajuizada contra a Itaú 

Seguros de Auto e Residência S.A. e o artigo 7° da Lei n. 6.194/74 instituiu 

a solidariedade entre todas as companhias pertencentes ao convênio 

DPVAT. Assim, a vítima pode escolher qualquer uma delas para haver a 

indenização. A Lei 6.194/74, vigente à época do fato, dispõe que no caso 

de morte, a indenização será paga "por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operarem no 

seguro, objeto da presente lei'. É por isso que "de acordo com a legislação 

em vigor, que instituiu sistema elogiável e satisfatório para o interesse de 

todas as partes envolvidas, qualquer seguradora que opera no sistema 

pode ser acionada para pagar o valor da indenização, assegurado seu 

direito de regresso." (REsp. 401418/MG, Rei. Min. RUY ROSADO DE 

AGUIAR, j . 23/04/2002). Pelo exposto, rejeito a referida preliminar. Na 

sequência, a requerida arguiu preliminar de inépcia da inicial, ao 

fundamento de que o requerente não instruiu a exordial com documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Ocorre que a presente ação foi 

muito bem instruída com diversos relatórios e prontuários médicos, boletim 

de ocorrência, etc. Além disso, o sinistro ocorrido com o requerente e a 

sua lesão permanente são incontroversos, tanto que a requerida já 

procedeu ao pagamento do valor incontroverso na esfera administrativa, 

doc. ID 16563917, estando o requerente pleiteando apenas e tão somente 

a diferença entre o valor que já recebeu e o valor que entende devido, 

razão pela qual rejeito a preliminar. Na sequência, a requerida arguiu 

preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir em razão do 

pagamento da indenização na esfera administrativa. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que o requerente afirmou ter 

recebido a importância de R$ 2.362,50 na esfera administrativa, no entanto 

afirma que teria direito a receber R$ 13.500,00 referente a invalidez 

permanente em seu membro superior esquerdo, conforme Lei nº 

11.482/2007. Dessa forma, resta evidente que ele visa receber a 

diferença entre o valor recebido e o realmente devido, razão pela qual 

rejeito a preliminar. A última preliminar se refere à ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, uma vez que o comprovante de residência que instruiu a inicial 

se encontra em nome de terceiro. Ocorre que o comprovante de endereço 

não é requisito para a propositura da ação, sobretudo pelo fato de que o 

art. 53, V do CPC faculta ao requerente propor a ação no local do fato em 

vez de propô-la em seu endereço, não havendo motivos para extinguir o 

feito em razão da ausência do referido documento. Neste sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. A ausência de 

apresentação de comprovante de endereço não autoriza, por si só, o 

indeferimento da petição inicial, tendo em vista que ele não constitui 

documento indispensável à propositura da ação. (TJ-MG - AC: 

10000190351957001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 

18/02/0020, Data de Publicação: 28/02/2020) Ademais, a farta 

documentação que instruiu a exordial demonstra que o requerente reside 

na cidade de Nova Santa Helena, que pertence à Comarca de Itaúba, bem 

como que o acidente ocorreu nesta última, no entanto, o requerido não 

arguiu a respectiva preliminar de incompetência, tendo esta se prorrogado, 

a teor do disposto no art. 65 do CPC. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo vícios ou 

irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a 

produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do 

seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, 

nesta cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia 

médica junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste 

Juízo. Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é 

portadora de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 
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grau de incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 

dias após a realização do exame. Fica o requerente advertido de que 

deverá comparecer no referido órgão com os documentos e exames que 

possuir, sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, 

III do CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005446-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005446-46.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JOAO CARLOS MIGUEL REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT movida por 

João Carlos Miguel contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A. Devidamente citada, a requerida apresentou a contestação ID 

8035655, onde arguiu diversas preliminares, as quais passo a analisar 

uma a uma: A primeira preliminar diz respeito a alteração do polo passivo 

para que seja retificado o polo passivo da ação para constar como ré a 

Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S/A em vez de 

Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S/A, eis que a 

Portaria SUSEP nº 34, publicada no Diário Oficial da União nº 149, de 

08.08.2016, homologou a mudança de denominação social, preliminar que 

defiro de plano, devendo a Srª Gestora proceder aos atos necessários 

para retificar o polo passivo da ação. Na sequência, a requerida arguiu 

preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir em razão do 

pagamento da indenização na esfera administrativa. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que o requerente afirmou ter 

recebido a importância de R$ 3.037,50na esfera administrativa, no entanto 

afirma que teria direito a receber R$ 13.500,00 referente a invalidez 

permanente em seu membro inferior esquerdo, conforme Lei nº 

11.482/2007. Dessa forma, resta evidente que ele visa receber a 

diferença entre o valor recebido e o realmente devido, razão pela qual 

rejeito a preliminar. A última preliminar se refere à ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo ante a não apresentação do comprovante de residência pelo 

requerente. Ocorre que o art. 100, V, parágrafo único do antigo CPC, atual 

art. 53, V do novo CPC dispõem que “é competente o foro de domicílio do 

autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em 

razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves”. Desta 

forma, restando inequívoco que o acidente ocorreu nesta urbe, conforme 

se verifica no boletim de ocorrência ID 6713148, bem como que o 

requerente realizou diversos procedimentos médicos nesta cidade, rejeito 

a referida preliminar. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção da prova 

pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 

cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica 

junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. 

Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora 

de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de 

incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após 

a realização do exame. Fica o requerente advertido de que deverá 

comparecer no referido órgão com os documentos e exames que possuir, 

sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do 

CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Observe a Srª Gestora a petição ID 20554891. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004788-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DO NASCIMENTO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004788-22.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: LUZIA DO NASCIMENTO RAMOS REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

DPVAT movida por Luzia do Nascimento Ramos contra Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Devidamente citada, a requerida 

apresentou a contestação ID 8064901, onde arguiu diversas preliminares, 

as quais passo a analisar uma a uma: A primeira preliminar diz respeito a 

alteração do polo passivo para que seja retificado o polo passivo da ação 

para constar como ré a Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT 

S/A em vez de Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S/A, 

eis que a Portaria SUSEP nº 34, publicada no Diário Oficial da União nº 

149, de 08.08.2016, homologou a mudança de denominação social, 

preliminar que defiro de plano, devendo a Srª Gestora proceder aos atos 

necessários para retificar o polo passivo da ação. Em seguida, a 

requerida arguiu preliminar de litispendência, ao fundamento de que a 

requerente ajuizou ação idêntica perante o Juizado Especial Cível desta 

Comarca. Ocorre que na impugnação ID 8169986, a requerente 

esclareceu que não foi possível dar continuidade ao processo nº 

1001242-90.2016.8.11.0015 em razão da necessidade da produção de 

prova pericial, o que é defeso perante o Juizado Especial. Ademais, em 

consulta ao sistema PJE, verifico que o referido processo foi extinto em 

13.04.2017. Por essas razões, rejeito a preliminar de litispendência. Na 

sequência, a requerida arguiu preliminar de carência de ação por falta de 

interesse de agir em razão do pagamento da indenização na esfera 

administrativa. Não procede a preliminar. Compulsando a exordial, verifico 

que o requerente afirmou ter recebido a importância de R$ 5.295,68 na 

esfera administrativa, no entanto afirma que teria direito a receber R$ 

13.500,00 referente a invalidez permanente em seus membros superior e 

inferior do lado esquerdo, conforme Lei nº 11.482/2007. Dessa forma, 

resta evidente que ela visa receber a diferença entre o valor recebido e o 

realmente devido, razão pela qual rejeito a preliminar. A última preliminar se 

refere à ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo ante a não apresentação do comprovante de 

residência pela requerente. Ocorre que o art. 100, V, parágrafo único do 

antigo CPC, atual art. 53, V do novo CPC dispõem que “é competente o 

foro de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de 

dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive 

aeronaves”. Desta forma, restando inequívoco que o acidente ocorreu 

nesta urbe, conforme se verifica no boletim de ocorrência ID 6063014, 

bem como que a requerente realizou diversos procedimentos médicos 

nesta cidade, rejeito a referida preliminar. As partes são legítimas e estão 

bem representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo vícios ou 

irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a 

produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do 

seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, 

nesta cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia 

médica junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste 

Juízo. Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é 

portadora de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 
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grau de incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 

dias após a realização do exame. Fica a requerente advertida de que 

deverá comparecer no referido órgão com os documentos e exames que 

possuir, sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, 

III do CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Observe a Srª Gestora a petição ID 20554891. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010171-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS LOBATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010171-44.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: JOSE MARCOS LOBATO REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT 

movida por José Marcos Lobato contra Mapfre Seguros Gerais S.A. 

Devidamente citada, a requerida apresentou a contestação ID 16494371, 

requerendo preliminarmente a alteração do pólo passivo para que seja 

incluída a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Sem 

delongas, não há que se falar na pretendida substituição processual, uma 

vez que a demanda foi ajuizada contra a Mapfre Seguros Gerais S.A. e o 

artigo 7° da Lei n. 6.194/74 instituiu a solidariedade entre todas as 

companhias pertencentes ao convênio DPVAT. Assim, a vítima pode 

escolher qualquer uma delas para haver a indenização. A Lei 6.194/74, 

vigente à época do fato, dispõe que no caso de morte, a indenização será 

paga "por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as 

sociedades seguradoras que operarem no seguro, objeto da presente lei'. 

É por isso que "de acordo com a legislação em vigor, que instituiu sistema 

elogiável e satisfatório para o interesse de todas as partes envolvidas, 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização, assegurado seu direito de regresso." (REsp. 

401418/MG, Rei. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, j . 23/04/2002). Pelo 

exposto, rejeito a referida preliminar. Na sequência, a requerida arguiu 

preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir em razão do 

pagamento da indenização na esfera administrativa. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que o requerente afirmou ter 

recebido a importância de R$ 2.362,50 na esfera administrativa, no entanto 

afirma que teria direito a receber R$ 9.450,00 referente a invalidez 

permanente em seu membro inferior esquerdo, conforme Lei nº 

11.482/2007. Dessa forma, resta evidente que ele visa receber a 

diferença entre o valor recebido e o realmente devido, razão pela qual 

rejeito a preliminar. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção da prova 

pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 

cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica 

junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. 

Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora 

de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de 

incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após 

a realização do exame. Fica o requerente advertido de que deverá 

comparecer no referido órgão com os documentos e exames que possuir, 

sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do 

CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010234-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE JESUS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010234-69.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: CLAUDIO DE JESUS COSTA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A., SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Trata-se 

de ação de indenização DPVAT por invalidez permanente que Claudio de 

Jesus Costa move contra Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. 

Contestando a ação, a requerida arguiu preliminar de inépcia da inicial, ao 

fundamento de que o requerente não instruiu a exordial com laudo do IML 

que apurasse o percentual da lesão/invalidez sofrida. Ocorre que inexiste 

qualquer dispositivo legal que imponha ao autor de ação de cobrança de 

seguro DPVAT a realização prévia de exame pericial junto ao IML. 

Ademais, a atual sistemática processual prevê que a produção da referida 

prova pericial pode ser determinada quando do saneamento do processo, 

não havendo que se falar em inépcia da inicial pela ausência de laudo do 

IML, razão pela qual rejeito a preliminar. As partes são legítimas e estão 

bem representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo vícios ou 

irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a 

produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do 

seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, 

nesta cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia 

médica junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste 

Juízo. Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é 

portadora de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 

grau de incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 

dias após a realização do exame. Fica o requerente advertido de que 

deverá comparecer no referido órgão com os documentos e exames que 

possuir, sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, 

III do CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007787-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR REZENDE FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007787-11.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: VALDECIR REZENDE FAGUNDES REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do 

seguro DPVAT movida por Valdecir Rezende Fagundes contra Mapfre 
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Seguros Gerais S.A. Devidamente citada, a requerida apresentou a 

contestação ID 15855404, requerendo preliminarmente a sua exclusão do 

polo passivo da presente ação, bem como a inclusão da Seguradora Líder 

do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. Sem delongas, não há que se falar 

na pretendida substituição processual, uma vez que a demanda foi 

ajuizada contra a Mapfre Seguros Gerais S.A. e o artigo 7° da Lei n. 

6.194/74 instituiu a solidariedade entre todas as companhias pertencentes 

ao convênio DPVAT. Assim, a vítima pode escolher qualquer uma delas 

para haver a indenização. A Lei 6.194/74, vigente à época do fato, dispõe 

que no caso de morte, a indenização será paga "por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operarem no seguro, objeto da presente lei'. É por isso que "de acordo 

com a legislação em vigor, que instituiu sistema elogiável e satisfatório 

para o interesse de todas as partes envolvidas, qualquer seguradora que 

opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização, 

assegurado seu direito de regresso." (REsp. 401418/MG, Rei. Min. RUY 

ROSADO DE AGUIAR, j . 23/04/2002). Pelo exposto, rejeito a referida 

preliminar. Na sequência, a requerida arguiu preliminar de carência de 

ação por falta de interesse de agir em razão do pagamento da indenização 

na esfera administrativa. Não procede a preliminar. Compulsando a 

exordial, verifico que o requerente afirmou ter recebido a importância de 

R$ 1.687,50 na esfera administrativa, no entanto afirma que teria direito a 

receber R$ 13.500,00 referente a invalidez permanente em sua perna 

direita, conforme Lei nº 11.482/2007. Dessa forma, resta evidente que ele 

visa receber a diferença entre o valor recebido e o realmente devido, 

razão pela qual rejeito a preliminar. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, e, não havendo vícios ou 

irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a 

produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do 

seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, 

nesta cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia 

médica junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste 

Juízo. Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é 

portadora de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 

grau de incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 

dias após a realização do exame. Fica o requerente advertido de que 

deverá comparecer no referido órgão com os documentos e exames que 

possuir, sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, 

III do CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010036-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO FERREIRA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010036-32.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: LUCIO FLAVIO FERREIRA RICARDO REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança do seguro DPVAT movida por Lucio Flavio Ferreira Ricardo 

contra Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. Devidamente citada, a 

requerida apresentou a contestação ID 17491342, requerendo 

preliminarmente a alteração do pólo passivo para que seja incluída a 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. Sem delongas, não 

há que se falar na pretendida substituição processual, uma vez que a 

demanda foi ajuizada contra a Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. e o 

artigo 7° da Lei n. 6.194/74 instituiu a solidariedade entre todas as 

companhias pertencentes ao convênio DPVAT. Assim, a vítima pode 

escolher qualquer uma delas para haver a indenização. A Lei 6.194/74, 

vigente à época do fato, dispõe que no caso de morte, a indenização será 

paga "por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as 

sociedades seguradoras que operarem no seguro, objeto da presente lei'. 

É por isso que "de acordo com a legislação em vigor, que instituiu sistema 

elogiável e satisfatório para o interesse de todas as partes envolvidas, 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização, assegurado seu direito de regresso." (REsp. 

401418/MG, Rei. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, j . 23/04/2002). Pelo 

exposto, rejeito a referida preliminar. Na sequência, a requerida arguiu 

preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir em razão do 

pagamento da indenização na esfera administrativa. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que o requerente afirmou ter 

recebido a importância de R$ 843,75 na esfera administrativa, no entanto 

afirma que teria direito a receber R$ 3.375,00 referente a invalidez 

permanente em seu ombro direito, conforme Lei nº 11.482/2007. Dessa 

forma, resta evidente que ele visa receber a diferença entre o valor 

recebido e o realmente devido, razão pela qual rejeito a preliminar. As 

partes são legítimas e estão bem representadas. Presentes os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou 

por saneado o processo. Defiro a produção da prova pericial. Oficie-se ao 

IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, localizado na rua das 

Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta cidade, para que indique 

dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica junto à requerente, 

respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. Este Juízo apresenta 

os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora de invalidez 

permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de incapacidade? 

O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após a realização 

do exame. Fica o requerente advertido de que deverá comparecer no 

referido órgão com os documentos e exames que possuir, sob pena de 

extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do CPC, ocasião em 

que a requerida deverá ser intimada para cumprir o disposto no art. 485, § 

6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, digam as 

partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000831-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN LUCIA MOLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000831-76.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: LILIAN LUCIA MOLIN 

Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 19322851. 2. Tendo em vista 

o decurso do prazo assinalado para cumprimento da obrigação, 

intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, informando se houve a quitação 

do acordo e/ou formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

consignando que a inércia ensejará extinção do processo pelo pagamento 

(CPC, art. 924, II). 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e, em seguida, voltem-me os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003337-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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PAULO SERGIO FUJII DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003337-88.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: PAULO SERGIO FUJII 

DOS SANTOS Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 22497652. 2. Por 

conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação e, 

considerando o prazo final estipulado para o cumprimento, com fulcro no 

artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, determino o 

arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação da parte 

interessada. 3. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, por meio 

de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

consignando que a inércia ensejará na presunção do cumprimento integral 

da obrigação e, consequente extinção do feito pelo pagamento (CPC, art. 

924, II). 4. Proceda-se a baixa no relatório estatístico das atividade 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007713-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIM DAS ROSAS - LOTEAMENTOS DE IMOVEIS SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO COSTA SAVI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007713-20.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

JARDIM DAS ROSAS - LOTEAMENTOS DE IMOVEIS SPE LTDA 

EXECUTADO: MARCELO COSTA SAVI Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos 

autos, ID. 22027483. 2. Por conseguinte, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação e, considerando o prazo final estipulado para o cumprimento 

(10/07/2027), com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado 

extensivamente, determino o arquivamento provisório dos autos, até 

ulterior manifestação da parte interessada. 3. Decorrido o prazo, intime-se 

a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará na presunção do 

cumprimento integral da obrigação e, consequente extinção do feito pelo 

pagamento (CPC, art. 924, II). 4. Proceda-se a baixa no relatório estatístico 

das atividade forenses, mantendo em aberto na Distribuição. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000089-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. SCHNEIDER LAVANDERIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE CARVALHO DOS REIS OAB - MT14770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000089-51.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

S. SCHNEIDER LAVANDERIA - ME EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 

26509638. 2. Por conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de 

Processo Civil, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação 

e, considerando o prazo final estipulado para o cumprimento (08/12/2022), 

com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, 

determino o arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação 

da parte interessada. 3. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, consignando que a inércia ensejará na presunção do 

cumprimento integral da obrigação e, consequente extinção do feito pelo 

pagamento (CPC, art. 924, II). 4. Proceda-se a baixa no relatório estatístico 

das atividade forenses, mantendo em aberto na Distribuição. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002001-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS MARAGNI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MARAGNI OAB - SP359407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON MESSIAS DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002001-83.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

IRMAOS MARAGNI LTDA - EPP EXECUTADO: NEWTON MESSIAS DE 

ARAUJO Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 24420210. 2. Tendo em 

vista o decurso do prazo assinalado para cumprimento da obrigação, 

intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestem-se nos autos, informando se houve a quitação 

do acordo e/ou formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

consignando que a inércia ensejará extinção do processo pelo pagamento 

(CPC, art. 924, II). 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e, em seguida, voltem-me os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009248-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALMA MARIA DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDE APARECIDA DAPPER SANTANA OAB - MT19983/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009248-81.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI EXECUTADO: SALMA 

MARIA DE SOUZA ROCHA Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 

27294833. 2. Por conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de 

Processo Civil, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação 

e, considerando o prazo final estipulado para o cumprimento, com fulcro 

no artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, determino o 

arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação da parte 

interessada. 3. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, por meio 

de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

consignando que a inércia ensejará na presunção do cumprimento integral 

da obrigação e, consequente extinção do feito pelo pagamento (CPC, art. 

924, II). 4. Proceda-se a baixa no relatório estatístico das atividade 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis 
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Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004857-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DESTEFANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROCHA EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004857-20.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

ELIAS DESTEFANI EXECUTADO: CONSTRUTORA ROCHA EIRELI Vistos 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado nos autos, ID. 24014024. 2. Tendo em vista o decurso 

do prazo assinalado para cumprimento da obrigação, intimem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se nos autos, informando se houve a quitação do acordo 

e/ou formulando os requerimentos que entender cabíveis, consignando 

que a inércia ensejará extinção do processo pelo pagamento (CPC, art. 

924, II). 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem-me os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008970-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

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:

TICIANE DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008970-80.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: TICIANE DE MOURA Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos, ID. 24726791. 2. Por conseguinte, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito até o 

cumprimento integral da obrigação e, considerando o prazo final estipulado 

para o cumprimento (10/10/2025), com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, 

interpretado extensivamente, determino o arquivamento provisório dos 

autos, até ulterior manifestação da parte interessada. 3. Decorrido o 

prazo, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará 

na presunção do cumprimento integral da obrigação e, consequente 

extinção do feito pelo pagamento (CPC, art. 924, II). 4. Proceda-se a baixa 

no relatório estatístico das atividade forenses, mantendo em aberto na 

Distribuição. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 

17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008187-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO 

MUNICIPIO DE SINOP - COOPERSINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLASIELA CARRARA TREVIZAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008187-88.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO 

MUNICIPIO DE SINOP - COOPERSINO EXECUTADO: GLASIELA CARRARA 

TREVIZAN Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 28768669. 2. Por 

conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação e, 

considerando o prazo final estipulado para o cumprimento, com fulcro no 

artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, determino o 

arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação da parte 

interessada. 3. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, por meio 

de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

consignando que a inércia ensejará na presunção do cumprimento integral 

da obrigação e, consequente extinção do feito pelo pagamento (CPC, art. 

924, II). 4. Proceda-se a baixa no relatório estatístico das atividade 

forenses, mantendo em aberto na Distribuição. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006376-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MABILETE CONTABILIDADE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE ALESSANDRA DE MATOS SANTORELLI PISETTA OAB - 

MT21943/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI DA SILVA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006376-30.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

MABILETE CONTABILIDADE LTDA - EPP EXECUTADO: CLAUDINEI DA 

SILVA ROCHA Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos, ID. 22354634. 

2. Por conseguinte, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da obrigação e, 

considerando o prazo final estipulado para o cumprimento (15/01/2022), 

com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, interpretado extensivamente, 

determino o arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação 

da parte interessada. 3. Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, consignando que a inércia ensejará na presunção do 

cumprimento integral da obrigação e, consequente extinção do feito pelo 

pagamento (CPC, art. 924, II). 4. Proceda-se a baixa no relatório estatístico 

das atividade forenses, mantendo em aberto na Distribuição. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008371-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR LUIZ GIACOMELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYRONE DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008371-44.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

MOACIR LUIZ GIACOMELLI EXECUTADO: TAYRONE DE FREITAS Vistos 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado nos autos, ID. 21762542. 2. Tendo em vista o decurso 
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do prazo assinalado para cumprimento da obrigação, intimem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se nos autos, informando se houve a quitação do acordo 

e/ou formulando os requerimentos que entender cabíveis, consignando 

que a inércia ensejará extinção do processo pelo pagamento (CPC, art. 

924, II). 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem-me os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 17 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002606-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002606-58.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

PEDRO ALVES Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 

31282515). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000468-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINALDO JUNG PERGHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000468-89.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: CLEIDINALDO JUNG PERGHER REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

DPVAT movida por Cleidinaldo Jung Pergher contra Itau Unibanco S.A. 

Devidamente citada, a requerida apresentou a contestação ID 12046288, 

onde arguiu, dentre outros, preliminar de inépcia da inicial pela falta de 

interesse de agir do requerente, ao fundamento de que ele não requereu 

previamente a indenização do seguro DPVAT na esfera administrativa, 

condição sine qua non para a propositura da presente ação, razão pela 

qual pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito. Instado a se 

manifestar, o requerente ponderou na impugnação ID 14996718, ser 

desnecessário o requerimento administrativo prévio de indenização do 

seguro DPVAT para o ajuizamento da respectiva ação de cobrança, 

fundamentando sua tese no princípio do amplo acesso a justiça previsto 

no art. 5º, XXXV da Constituição Federal. Ocorre que o Supremo Tribunal 

Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240/MG em sede de 

repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser necessário, 

como regra geral, o requerimento administrativo antes do ajuizamento de 

ações de concessão de benefícios previdenciários, sem que isso 

caracterize afronte ao art. 5º, XXXV da CF/88. O referido acórdão foi 

publicado em 10/11/2014, enquanto que a presente ação foi distribuída 

somente em 24/01/2018, sem qualquer documento que comprove a 

existência de requerimento administrativo prévio pelo requerente, o que 

evidencia a sua falta de interesse de agir para a judicialização da questão. 

Neste sentido: AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – STF – AÇÃO EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10240796120168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, Data de Julgamento: 23/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 30/01/2019) EMENTA: APELAÇÃO - DPVAT 

- COBRANÇA - INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. A configuração do interesse processual para a 

propositura de ação de cobrança de seguro obrigatório depende de prévio 

requerimento administrativo. (TJ-MG - AC: 10000191149756001 MG, 

Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 31/10/2019, Data 

de Publicação: 01/11/2019) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em 

sede de repercussão geral (tema 350), sobre a necessidade de prévio 

requerimento administrativo para demonstração do interesse de agir do 

segurado nas ações previdenciárias. Tal entendimento é aplicável, por 

analogia, às demandas de cobrança do seguro DPVAT (precedentes: RE 

839.314/ MA e RE 839.353/MA), ressalvadas as hipóteses em que a ação 

foi ajuizada até o dia 3 de setembro de 2014. 2. O prévio requerimento 

administrativo constitui requisito essencial para configuração do interesse 

de agir nas ações de cobrança de seguro DPVAT. 3. Por reconhecer a 

falta de interesse de agir, restam prejudicados os demais pontos alegados 

pela apelante em seu recurso. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - 

APL: 00018068920158080020, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 

Data de Julgamento: 04/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 13/11/2019) Pelo exposto, restando evidente a falta de 

interesse de agir do requerente, acolho a preliminar arguida pelo requerido 

e consequentemente julgo extinta a presente ação, sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, VI do CPC. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, ficando a sua cobrança 

subordinada ao que dispõe o art. 98, § 3º do CPC. Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquive-se com as cautelas 

de estilo. P.R.I.C. Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014406-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1014406-20.2019.811.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014847-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERGILIA DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1014847-98,2019.811.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015123-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1015123-32.2019.811.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015120-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO LEONIS DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1015120-77.2019.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que o AUTOR impugnasse a contestação. 

Procedo à INTIMAÇÃO das partes para que em quinze dias especifiquem 

as provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

esclarecendo a sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou preclusão 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado; e, na mesma 

oportunidade, manifestem se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015131-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1015131-09.2019.811.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004490-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAITY ALLYNE DE MORAES BRAZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1004490-93.2018.8.11.0015 Verifica-se que 

houve a busca de ativos financeiros em nome da executada, através do 

sistema BACENJUD, a qual restou infrutífera, pelo fato do valor encontrado 

ser irrisório (ID: 21587566). Assim, no Id. 21597985, o exequente requer a 

penhora dos direitos aquisitivos que a executada possui sobre os bens 

imóveis objetos do contrato de compra e venda executado. De acordo com 

o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá 

recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e 

venda , pois possuem expressão econômica. Neste sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja vedada a penhora sobre bem gravado 

com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há 

óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do 

contrato de alienação fiduciária, tendo em vista o disposto no art. 835, XII, 

do atual Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e 

n ã o  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  0 7 1 8 0 5 2 7 0 2 0 1 9 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0718052-70.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, 

Data de Julgamento: 20/11/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 03/12/2019. Pág.: Sem página Cadastrada.) Assim, 

defiro o requerimento de Id. 21597985, de penhora sobre os direitos 

aquisitivos derivados da promessa de compra realizada entre as partes. 

Lavre-se o termo de penhora. Após, intime-se a parte executada da 

penhora e da sua condição de depositaria. Em seguida, providencie-se a 

avaliação. Intimem-se. TF

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001046-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHEMERSON ERIKS SILVEIRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001046-52.2018.8.11.0015 Determino a 

busca de endereço do executado JHEMERSON ERIKS SILVEIRA DOS 

SANTOS – CPF nº 056.731.691-24, através do sistema INFOJUD. 

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se nos termos da 

decisão de Id. 11855524. Caso negativa a diligencia, cite-se por edital. 

Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011350-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY REZENDE RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1011350-47.2017.8.11.0015 Verifico que no 

Id. 19347811, foram encontrados 04 (quatro) endereços do executado, 

sendo que dois desses já foram diligenciados. Assim, expeça-se mandado 

para os endereços de item “2 e 3”, para tentativa de citação do executado, 

nos termos da decisão de Id. 10356283. Restando infrutífera, proceda a 

busca de endereço do executado WESLEY REZENDE RODRIGUES – CPF 

nº 007.513.871-93, através do sistema INFOJUD. Cumpra-se. TF
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008882-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Carta precatória n. 1008882-76.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO da parte 

autora para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, 

que segue abaixo transcrita: "Certifico, Eu, Nilzete dos Santos, Oficial de 

Justiça, em cumprimento ao respeitável mandado, extraído do PROCESSO 

PJE: 1008882-76.2018.8.11.0015, que NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NO MESMO, em virtude de não 

encontrá-lo, diligenciei ao endereço indicado no mandado ou seja: Rua das 

Sapucaias, n. 566, Bairro: Cidade: Sinop/MT, por duas vezes, sendo que a 

primeira vez em que estive no endereço, encontrei a casa fechada e 

também não localizei o referido veículo e da segunda vez em que estive no 

endereço, lá fui atendida pelo colega de trabalho, Oficial de Justiça, 

Ricardo Barsand Pinheiro, o qual me informou que reside nesse endereço 

há três anos e que não conhece os requeridos e também nada sabe 

informar a respeito do veículo, "Objeto da Apreensão". Face ao exposto, 

devolvo o presente mandado no Sistema, para os devidos fins. O referido 

é verdade e dou fé." Obs.: Caso não haja manifestação em 30 dias, a 

carta precatória será devolvida sem cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001744-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA VIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO PJE 1001744-58.2019.811.0015 INTIMAÇÃO das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002593-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA SANTANA (REQUERENTE)

FERNANDA GONCALVES MIERSCH (REQUERENTE)

WESLEY SANTANA GOMES (REQUERENTE)

GILBERTO PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT20619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE 

PAULISTA - ASTRAU (REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO 

MATO GROSSO - ASTRANSMAT (REQUERIDO)

SCANGIL PECAS E SERVICOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DE MELLO FILHO OAB - SP159978 (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724-O 

(ADVOGADO(A))

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT15441-O (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO À INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentem as CONTRARRAZÕES aos Recursos de Apelação 

interpostos conforme IDs: 27424995 e 27413455.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000257-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL BIANCHI (EXECUTADO)

MARCELO BIANCHI (EXECUTADO)

EDILSON AFONSO BIANCHI (EXECUTADO)

REGINA MARIA LERNER BIANCHI (EXECUTADO)

GETULIO JOSE BIANCHI (EXECUTADO)

ANGELINA ONEIDE BIZOLO BIANCHI (EXECUTADO)

RAFAEL JOSE BIANCHI (EXECUTADO)

LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI (EXECUTADO)

 

CERTIFICO que decorreu o prazo sem que os Executados Edilson Afonso 

Bianchi, Ismael Bianchi, Marcelo Bianchi, Rafael José Bianchi e Licislene 

Fátima de Nascimento Bianchi, DEVIDAMENTE CITADOS conforme ID 

24730339, E a Executada Regina Maria Lerner Bianchi, devidamente citada 

conforme ID 20393798, efetuassem o pagamento do débito exequendo, 

nem opusessem Embargos à Execução. CERTIFICO AINDA que os 

Executados GETÚLIO JOSÉ BIANCHI e ANGELINA ONEIDE BIZOLO 

BIANCHI não foram citados. Assim, nos termos da legislação vigente, 

INTIMO A PARTA AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco) dia, manifeste 

nos autos, acerca da Certidão do Oficial de Justiça ID 20393798.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1013731-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELILDA DE SOUZA DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA GARCIA DE ANDRADE OAB - MT27152/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REU)

 

Em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

22/10/2020, às 13:45 horas, a ser realizada pela conciliadora do CEJUSC, 

no Fórum local. Sinop, 17 de abril de 2020. LAURA JOANIR COSTA LEITE 

RONDON Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008706-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. I. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

22/10/2020, às 14:30 horas, a ser realizada pela conciliadora do CEJUSC, 

no Fórum local. Sinop, 17 de abril de 2020. LAURA JOANIR COSTA LEITE 

RONDON Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007734-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA VIEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)
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Em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

22/10/2020, às 15:15 horas, a ser realizada pela conciliadora do CEJUSC, 

no Fórum local. Sinop, 17 de abril de 2020. LAURA JOANIR COSTA LEITE 

RONDON Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014408-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

 

Em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

22/10/2020, às 16:00 horas, a ser realizada pela conciliadora do CEJUSC, 

no Fórum local. Sinop, 17 de abril de 2020. LAURA JOANIR COSTA LEITE 

RONDON Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000770-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRONZEARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL ROVEA OAB - SP267912 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROGIL COMERCIO E INSTALADORA LTDA - ME (REU)

 

Intimo a parte autora da audiência de conciliação DESIGNADA para o dia 

22/10/2020, às 13:45 horas, a ser realizada pela conciliadora do CEJUSC, 

no Fórum local. Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do 

(a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO setor residencial sul, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014027-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

 

Em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 29/10/2020, 

às 13:45 horas, a ser realizada pela conciliadora do CEJUSC, no Fórum 

local. Sinop, 17 de abril de 2020. LAURA JOANIR COSTA LEITE RONDON 

Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 177225 Nr: 13010-69.2012.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA MANGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. 

Condeno a requerente ao pagamento das custas/despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil. Todavia, por ser a requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária (fls. 46), a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, 

nos termos do artigo 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 182864 Nr: 3842-09.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA MARA MATTOS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER OLIVEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, 

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, JORGE 

AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios 

para CONVERTER o mandado inicial em executivo (art. 702, §8º, do 

CPC/2015), condenado o requerido ao pagamento da importância de R$ 

27.054,01 (vinte e sete mil, cinquenta e quatro reais e um centavo), valor 

que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do seu vencimento (22/04/2008 – fls. 17). 

Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, bem 

como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil. Transitada esta em julgado, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, intime-se a credora a se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 192344 Nr: 14014-10.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JORGE SCHEID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA FRAGA E FRAGA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:17.493-MT

 À vista do exposto, reconheço a decadência e JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno os requerentes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, consoante o disposto no 

artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 202640 Nr: 5038-77.2014.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON PIOVESAN, ELENA GIUSTI PIOVESAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GUIMARÃES MARQUES 

RAMOS DA FONSECA SCHNEIDER CONTINI - OAB:12993-MT, ESTEVAN 

M. S. CONTINI - OAB:OAB/ MT 13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais à requerente Elena Giusti Piovesan, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

part ir do evento danoso (súmula 54 STJ),  ou seja, 

16/01/2014.Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo devidos 

na proporção de 50% para cada parte.Transitada esta em julgado, pagas 

as custas processuais, arquivem-se os autos, independentemente de 

nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001082-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. S. H. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. H. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA SAMANTA BITTANCOURT OAB - RS102414 (ADVOGADO(A))

RUI MANDELLI JUNIOR OAB - PR69453 (ADVOGADO(A))

FERNANDO SCHWEIGHOFER OAB - PR79005 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, POR MEIO DO(A) ADVOGADO(A) 

CONSTITUÍDO(A), ACERCA DA DECISÃO DE ID. 30596066, MAIS 

ESPECIFICAMENTE PARA APRESENTAR SEU ROL DE TESTEMUNHAS 

PARA AUDIÊNCIA DESIGNADA, FICANDO DESTA CIENTE, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS. Obs.: Os prazos processuais estão suspensos nos 

termos da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT, alterada parcialmente pela 

Portaria Conjunta 281/2020/TJMT, sendo considerado tempestivo os atos 

praticados antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001099-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. K. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. K. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

L. T. (TESTEMUNHA)

N. A. M. (TESTEMUNHA)

C. R. H. (TESTEMUNHA)

T. L. B. D. L. (TESTEMUNHA)

M. S. N. C. (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, POR MEIO DO(A) ADVOGADO(A) 

CONSTITUÍDO(A), ACERCA DA DECISÃO DE ID. 30594521, MAIS 

ESPECIFICAMENTE QUANTO À DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA, 

COMPARECIMENTO DA PARTE E TESTEMUNHAS, NOS TERMOS DO ART. 

455 E SEGUINTES DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012552-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. G. V. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA DAPPER SANTANA OAB - MT19983/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1012552-88.2019.8.11.0015 Vistos. 1. Considerando o teor da 

Portaria-Conjunta. 247, de 16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, especialmente o disposto em 

seu art. 15, inciso I (recomendação de reagendamento das audiências), 

redesigno a audiência para o dia 25 de agosto de 2020, às 13:30 horas. 2. 

Atente-se a equipe multidisciplinar que a avaliação da deficiência do (a) 

interditando (a) pelo critério biopsicossocial deverá ser realizada no 

endereço indicado no Id. 29973273. 3. Às providências. Sinop/MT, 17 de 

março de 2020. Gleidson De Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009343-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1009343-14.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 998,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Busca e Apreensão de Menores]; REQUERENTE: WIMILLY 

SANTOS DA SILVA REQUERIDO: RODRIGO PIRES DE MORAES Impulsiono 

os presentes autos no sentido de proceder a INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO constituído, para, no prazo 

legal, manifestar-se quanto a Certidão Negativa de Busca e Apreensão 

cumprida pelo Meirinho, conforme id: 31338060. Sinop/MT, 17 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-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000439-68.2020.8.11.0015

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

N. C. P. (REPRESENTANTE)

FABIANE SOUZA CAMARGO PEREZ OAB - 897.496.002-82 

(REPRESENTANTE)

F. H. C. P. (REPRESENTANTE)

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. P. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1000439-68.2020.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 57.358,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 
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expediente: Sim/Não. [Alimentos] Parte Autora: REPRESENTANTE: F. H. C. 

P. e outros (2) ADVOGADO DO(A) REPRESENTANTE: ADALTON VITAL 

PEREIRA - MT22371/O Parte Ré: EXECUTADO: ELIANDRO FABIO PEREZ 

Certifico que, em cumprimento a determinação de I.D. 30928516, efetuei 

buscas no sistema SIEL, tendo a mesma resultado frutífera, conforme 

extrato anexo, porém, nota-se que se trata do mesmo endereço onde já 

fora tentada citação do Requerido. Certifico ainda que, deixo, por ora, de 

proceder com consulta no sistema INFOSEG, haja vista a necessidade de 

conclusão do cadastro no referido sistema que se encontra pendente, 

motivo pelo qual IMPULSIONO os para intimar o advogado que representa a 

parte autora para, querendo, manifeste nos autos, requerendo o que de 

direito. Sinop/MT, 17 de abril de 2020. WILIAN CHARLY OLIVEIRA Gestor 

de Secretaria 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009577-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. D. F. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE BARCELOS GUIMARAES RIBEIRO OAB - GO34014 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. C. (REU)

M. P. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE OAB - MT25585/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. A. C. (TERCEIRO INTERESSADO)

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: 

1009577-93.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 5.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas, Fixação]; 

AUTOR(A): MARCUS HENRIQUE DE FREITAS CARDOSO REU: MARLENE 

PAULO DE ASSUNCAO, E. A. C. Impulsiono os presentes autos no sentido 

de proceder A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, ATRAVÉS DE SEU 

ADVOGADO(A) constituído, para, no prazo legal, manifestar-se quanto a 

juntada de petição do requerido id: 31205341. Sinop/MT, 17 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: 1011846-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO AMERICO VIEIRA OAB - MT0008726A (ADVOGADO(A))

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. A. (REQUERIDO)

F. S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONO os autos para intimar PARTE REQUERENTE e PARTE 

REQUERIDA para, querendo, manifestem-se quanto as provas que ainda 

pretendem produzir, especificando e justificando-as, no PRAZO COMUM 

de 10 (DEZ) dias, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002462-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DIAS SILVA (EXEQUENTE)

LUCAS DIAS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MOURA OAB - MT21118/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME ROCHA GUIMARÃES (EXECUTADO)

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: 

1002462-84.2020.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 1.076,60; Tipo: Cível; 

Espécie: [Inadimplemento]; EXEQUENTE: MARIA DAS DORES DIAS SILVA e 

outros EXECUTADO: JAIME ROCHA GUIMARÃES Impulsiono os presentes 

autos no sentido de proceder a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO constituído para cumprir a determinação 

id: 30169564, tendo em vista que a juntada do Termo de Acordo id: 

31088921 encontra-se sem assinatura. Sinop/MT, 17 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000937-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES CLEMENTE BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1000937-67.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: 

MARIA INES CLEMENTE BARBOSA EXECUTADO: SEVERINO BARBOSA 

Vistos. 1. Tendo em vista que decorrido o prazo acordado para a 

alienação do bem imóvel, intime-se a parte executada, conforme preconiza 

o artigo 513, § 2º e 536, do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o cumprimento da obrigação de fazer consistente na venda do 

bem e o respectivo pagamento à exequente do valor acordado, sob pena 

de serem adotadas as providências necessárias à respectiva alienação 

judicial com as consequências a ela inerentes. 2. Decorrido in albis o 

prazo supra ou não demonstrada a efetiva alienação do bem imóvel por 

iniciativa particular, proceda-se a avaliação, manifestando-se as partes no 

prazo de comum de 05 dias. 3. Após, não havendo impugnação da 

avaliação, inclua(am)-se o(s) bem/bens objeto de cumprimento de 

sentença nos autos em epígrafe, no rol de leilão eletrônico, cujo prazo 

para efetiva alienação fixo em seis (6) meses. 4. Para realização do leilão, 

nomeio o(a) leiloeiro(a) público(a) José Pedro Araújo, com endereço na 

Rua Custódio de Melo, n. 630, Cidade Alta, CEP 78.030-435, Cuiabá/MT, 

email araujoleiloes@gmail.com, telefone (65) 99997-1717, que deverá 

cumprir o encargo, atentando-se para as deliberações do artigo 884 e 

seguintes do CPC, notadamente adotar as providências para a ampla 

divulgação da alienação (art. 887, CPC/2015), devendo a publicação do 

edital ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o 

leilão, sendo que o edital será publicado nos meios típicos dos mercados 

do respectivo bem, por meio de material impresso, mala direta, publicações 

em jornais e na rede mundial de computadores, inclusive com imagens 

reais dos bens nesse canal de comunicação, para melhor aferição de 

suas características e estado de conservação (art. 1.098, II, CNGC). 5. Em 

se tratando de bens móveis, cujo preço mínimo da arrematação for 

superior a cinquenta mil reais (R$ 50.000,00); e imóveis, cujo o preço 

mínimo da arrematação for superior a duzentos mil reais (R$ 200.000,00), 

faculto o parcelamento da seguinte forma: a) pagamento da primeira 

parcela no ato da arrematação, mediante depósito de vinte e cinco por 

cento do valor; b) o saldo remanescente em até trinta (30) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de um por 

cento ao mês, desde que garantido por caução idônea, quando se tratar 

de bem móvel, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. 

6. O atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 

dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, e autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 

promover, em face do arrematante, a execução do valor devido (artigo 
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895, §§ 4º e 5º); 7. A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de 

arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na 

posse, somente serão expedidos depois de efetuado o depósito ou 

prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o 

pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução. 

(CPC, art. 901, §1º) 8. Fixo a comissão do leiloeiro em 5% sobre o valor da 

arrematação. 8.1. Não será devida a comissão ao leiloeiro público na 

hipótese da desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo 

Civil, de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta 

pública. (CNGC, art. 1.100, §1º) 8.2. Anulada ou verificada a ineficácia da 

arrematação ou ocorrendo a desistência prevista no art. 775 do Código de 

Processo Civil, o leiloeiro público e o corretor devolverão ao arrematante o 

valor recebido a título de comissão, corrigido pelos índices aplicáveis aos 

créditos respectivos. (CNGC, art. 1.100, §2º) 8.3. Na hipótese de acordo 

ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro e o corretor público 

farão jus à comissão retro fixada. (CNGC, art. 1.100, §3º) 9. Os valores 

obtidos com a alienação dos bens penhorados deverão ser depositados 

na conta única, vinculados ao processo onde o bem leiloado foi 

penhorado, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação do 

pagamento pelo adquirente. (CNGC, art. 1.132) 10. Intimem-se as partes e 

demais interessados, se houver, nos termos do artigo 889 do CPC. 11. 

Expeça-se o necessário. 12. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 15 de abril de 

2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000779-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO KNOLL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1000779-46.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:ROBERTO KNOLL POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 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,16 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: 1000172-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ROQUE PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ADRIANA DE JESUS PEREIRA (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 

#1000172-67.2018.8.11.0015 AUTOR(A): VICENTE ROQUE PEREIRA REU: 

ADRIANA DE JESUS PEREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – 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, 16 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002249-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE PATRICIA PEDROSO LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002249-83.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARINEIDE PATRICIA PEDROSO 

LARA 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. 29737760 e DETERMINO, desde já, o quanto segue: 

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo 

o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VI – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006042-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR CARDOSO (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 

#1006042-30.2017.8.11.0015 AUTOR(A): VALCIR CARDOSO 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. 23708096 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 136 de 274



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. 16104134 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, 16 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008814-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SINOP/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008814-29.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: DIRETOR DA UNIDADE DE 

PRONTO ATENDIMENTO DE SINOP/MT Vistos, etc. I – INTIME-SE a parte 

Autora, por intermédio de seu Procurador Judicial, para, em 15 (quinze) 

dias, MANIFESTAR-SE nos autos a fim de informar se os Requeridos 

cumpriram a LIMINAR concedida em ID. 18770805, indicando INTERESSE 

no PROSSEGUIMENTO DO FEITO. II – Após, volte-me os autos em 

CONCLUSÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de 

abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002844-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL XAVIER DA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY THABDA DE OLIVEIRA MARQUES OAB - MT12.116-B 

(ADVOGADO(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 

#1002844-14.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MANOEL XAVIER DA TRINDADE 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, etc. I – 

CUMPRA-SE a DECISÃO de ID. 23915103 a fim de INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE PESSOALMENTE por meio de OFICIAL DE JUSTIÇA, 

conforme o artigo art. 485, § 1o do Código de Processo Civil. II – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013534-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENOIR SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATIELY TAUANI LORINI SIMIONI OAB - MT27029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1013534-05.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO:GENOIR SIMIONI 

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) contestação(ões) 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,17 de abril de 

2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005898-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVERIA RONILDA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005898-56.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: OLIVERIA RONILDA 

RODRIGUES EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 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. 

21299960 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. II - Oportunamente, CONCLUSO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. 

Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006038-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON SALES (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 

#1006038-90.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ELTON SALES REU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. I – 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. 22053498 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. II - 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003117-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA XIMENEZ (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
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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 

#1003117-95.2016.8.11.0015 AUTOR(A): ANA CAROLINA XIMENEZ REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 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. 21299973 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. II - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004518-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIARME PATRICKI PARIZ (REU)

 

PROCESSO n. 1004518-90.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GUIDO JOSE 

WALKER EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALUISIO FELIPHE 

BARROS POLO PASSIVO: INDIARME PATRICKI PARIZ FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/05/2020 Hora: 13:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 16 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: 1004519-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR CARLOS DIAS DO SACRAMENTO 10514021829 (REU)

CLAUDEMIR CARLOS DIAS DO SACRAMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1004519-75.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GUIDO JOSE 

WALKER EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALUISIO FELIPHE 

BARROS POLO PASSIVO: CLAUDEMIR CARLOS DIAS DO SACRAMENTO 

10514021829 e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

28/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 16 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: 1004520-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUCIANO GUERINI - ME (REU)

PAULO LUCIANO GUERINI (REU)

 

PROCESSO n. 1004520-60.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GUIDO JOSE 

WALKER EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALUISIO FELIPHE 

BARROS POLO PASSIVO: PAULO LUCIANO GUERINI - 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: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/05/2020 Hora: 13:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 16 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: 1004525-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID GOMES DOS SANTOS (REU)

DAVID GOMES DOS SANTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1004525-82.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:COMERCIAL 

MADEWALKER LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALUISIO 

FELIPHE BARROS POLO PASSIVO: DAVID GOMES DOS SANTOS e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/05/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 16 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: 1004526-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PATRICIA ANTONIASSI MELO (AUTOR)

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

PROCESSO n. 1004526-67.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

PATRICIA ANTONIASSI MELO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DIEGO GUTIERREZ DE MELO POLO PASSIVO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 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: 29/05/2020 Hora: 08:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 17 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: 1004537-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA PEREIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1004537-96.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:COMERCIAL 

MADEWALKER LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALUISIO 

FELIPHE BARROS POLO PASSIVO: SONIA MARIA PEREIRA 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: 29/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 17 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: 1004538-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1004538-81.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:COMERCIAL 

MADEWALKER LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALUISIO 

FELIPHE BARROS POLO PASSIVO: MARCELO MOREIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 29/05/2020 Hora: 08:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 17 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: 1004544-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELI ESTER RODRIGUES (REU)

 

PROCESSO n. 1004544-88.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:COMERCIAL 

MADEWALKER LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALUISIO 

FELIPHE BARROS POLO PASSIVO: MARCIELI ESTER RODRIGUES 

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: 29/05/2020 Hora: 09:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 17 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: 1004545-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004545-73.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CRISTIANO DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 29/05/2020 Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 17 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: 1004547-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA GABRIELA DIVINO VENITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004547-43.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ERIKA GABRIELA 

DIVINO VENITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 29/05/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 17 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: 1004560-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DELABONA AVINTE (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. 1004560-42.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GABRIEL 

DELABONA AVINTE 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: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 29/05/2020 Hora: 09:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 17 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: 1004566-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLANETA UTIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA TERESINHA MOLON (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004566-49.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PLANETA UTIL 

ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: ANITA 

TERESINHA MOLON FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

29/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 17 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: 1004568-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRETTA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRO MAIS COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004568-19.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DIRETTA 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA PAULA BELLATO, ARLEY GOMES GONCALVES POLO 

PASSIVO: VIDRO MAIS COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 29/05/2020 Hora: 10:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 17 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: 1004571-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLANETA UTIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA GONCALVES REZENDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004571-71.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PLANETA UTIL 

ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: 

ROSANGELA GONCALVES REZENDE 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: 29/05/2020 Hora: 10:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 17 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: 1004580-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON LOPES COVARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 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.: 1004580-04.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

cálculo apresentado pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006580-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR GILNEY SOARES BURATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO THATIANA DOS SANTOS PROCESSO n. 

1006580-40.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.244,64 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ODAIR GILNEY 

SOARES BURATTI Endereço: ESTRADA AUREA, S/N, CHAC 291 LT 05, 

MARIA CAROLINA, SINOP - MT - CEP: 78550-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA 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 mandado. 

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; 

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. SINOP, 2 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006581-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS LUIS CARVALHO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO THATIANA DOS SANTOS PROCESSO n. 

1006581-25.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.169,16 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JONAS LUIS 

CARVALHO LOURENCO Endereço: RUA DOS MORGADOS, 667, QD 22 LT 

01, VITORIA REGIA, SINOP - MT - CEP: 78550-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA 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 mandado. 

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; 

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 
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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. SINOP, 2 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006768-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE GIZONI DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1006768-33.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.220,13 POLO ATIVO: 

Nome: Nome: TATIANE GIZONI DE BARROS Endereço: RUA DOMBEIAS, 

07, QD 16, JD DAS OLIVEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78550-000 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: 

TATIANE GIZONI DE BARROS A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. 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; 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006820-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LEITE DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1006820-29.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.187,40 POLO ATIVO: 

Nome: ALESSANDRA LEITE DE SA Endereço: RUA NOVE, 20, QD 43 LT 

20, JD BOA ESPERANÇA, SINOP - MT - CEP: 78550-000 POLO PASSIVO: 

Nome: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: 

ALESSANDRA LEITE DE SA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. 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; 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007162-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1007162-40.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.186,38 POLO ATIVO: 

Nome: LEIA DA SILVA Endereço: RUA TERRA, 13, QD 15 LT 13, 

SEBASTIÃO MATOS, SINOP - MT - CEP: 78550-000 POLO PASSIVO: 

Nome: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: LEIA DA 

SILVA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. 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; 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006750-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MAIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO THATIANA DOS SANTOS PROCESSO n. 

1006750-12.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.125,97 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GERSON MAIA 

DA SILVA Endereço: PADRE ANTONIO HADLER, 2444, LT 07, SANTA 

RITA, SINOP - MT - CEP: 78550-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA 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 mandado. 

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; 

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. SINOP, 2 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE MORAES (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1001128-83.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 37.480,00 POLO ATIVO: 

Nome: ALESSANDRA DE MORAES Endereço: RUA PROJETADA R, S/N, 

CASA 17 LOTE 23, JARDIM CALIFÓRNIA, SINOP - MT - CEP: 78554-122 

POLO PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: 

ALESSANDRA DE MORAES A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. 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; 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004079-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1004079-16.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.218,00 POLO ATIVO: 

Nome: FRANCIELI MACHADO Endereço: RUA A, S/N, QD 01 LT 10, 

COMUNIDADE VITORIA, SINOP - MT - CEP: 78550-000 POLO PASSIVO: 

Nome: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

Nome:FRANCIELI MACHADO A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo desta carta. 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; 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004726-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLANNE DE OLIVEIRA ARAUJO (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:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1004726-45.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: TAYLANNE DE OLIVEIRA ARAUJO Endereço: RUA DAS 

LARANJEIRAS, 878, QUADRA 30, JARDIM CELESTE, SINOP - MT - CEP: 

78556-684 POLO PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): Nome:TAYLANNE DE OLIVEIRA ARAUJO 

A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo desta carta. 

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; 2 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004753-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAISON DARTORA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1004753-91.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.210,51 POLO ATIVO: 

Nome: THAISON DARTORA BORGES Endereço: RUA J B, 01, LOTAMENTO 

BOUG, SINOP - MT - CEP: 78550-037 POLO PASSIVO: Nome: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: THAISON DARTORA 

BORGES A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. 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; 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004996-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MACEDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1004996-69.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ELIAS MACEDA RIBEIRO Endereço: RUA DAS MORANGUEIRAS, 34, 

QUADRA 78, JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78552-175 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome:ELIAS MACEDA 

RIBEIRO A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. 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; 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005123-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1005123-70.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.202,65 POLO ATIVO: 

Nome MARTA FERREIRA DE SOUZA Endereço: RUA DOS PESSEGUEIROS, 
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S/N, QD 33 LT 18 ESQUEINA COM A NUTEIROS, JD CELESTE, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 POLO PASSIVO: Nome: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): Nome: MARTA FERREIRA DE SOUZA A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme documentos disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo desta carta. 

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; 2 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005160-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILDO SILVA GUIMARAES (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1005160-97.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.094,77 POLO ATIVO: 

Nome: Nome: JAMILDO SILVA GUIMARAES Endereço: RUA DAS 

VIOLETAS, 1991, KIT 01, JD VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

POLO PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): Nome: JAMILDO SILVA GUIMARAES A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme documentos disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo desta carta. 

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; 2 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005498-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BRAGA DOS SANTOS (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1005498-08.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ALINE BRAGA DOS SANTOS Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 

5251, - DE 2591 A 4499 - LADO ÍMPAR, JARDIM PRIMAVERA, SINOP - MT - 

CEP: 78550-406 POLO PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

Nome: ALINE BRAGA DOS SANTOS A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo desta carta. 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; 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 
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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: 1005518-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO FERREIRA DA SILVA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1005518-96.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: Nome: RONILDO FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA JOÃO PIU 

FERREIRA, S/N, RESIDENCIAL DAS ACÁCIAS, SINOP - MT - CEP: 

78553-255 POLO PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

Nome: RONILDO FERREIRA DA SILVA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme documentos disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo desta carta. 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; 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005538-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE MOURA 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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1005538-87.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: Nome: ANGELA DE MOURA LIMA Endereço: RUA JESUÍTAS, 21, 

LOTE 14, JARDIM AMÉRICA, SINOP - MT - CEP: 78559-609 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): Nome: ANGELA DE MOURA LIMA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme documentos disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo desta carta. 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; 2 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005540-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALEY COELHO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1005540-57.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome:WALEY COELHO SOUZA Endereço: RUA BRAZ CLARO DOS 
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ANJOS, 2572, JARDIM SANTA RITA, SINOP - MT - CEP: 78553-773 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): Nome: WALEY COELHO 

SOUZA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. 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; 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005541-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN VIEIRA DOS SANTOS (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1005541-42.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome:ERIVAN VIEIRA DOS SANTOS Endereço: RUA DOS COQUEIROS, 

1622, JARDIM PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 78556-126 POLO PASSIVO: 

Nome: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a): Nome:ERIVAN VIEIRA DOS SANTOS A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme documentos disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo desta carta. 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; 2 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003161-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BARBOSA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1003161-12.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.241,16 POLO ATIVO: 

Nome: MARIA APARECIDA BARBOSA Endereço: RUA JESUÍTA, 18, SÃO 

CRISTÓVÃO (SÃO CRISTÓVÃO), SINOP - MT - CEP: 78558-006 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: MARIA APARECIDA 

BARBOSA A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. 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; 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007132-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JORGE DA SILVA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

7 8 0 0 0 - 0 0 0  C A R T A  D E  I N T I M A Ç Ã O  P R O C E S S O  n . 

1007132-39.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 19.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO JORGE DA SILVA Endereço: RUA CINCO, 54, -, 

LOTEAMENTO BOM JARDIM, SINOP - MT - CEP: 78559-042 POLO 

PASSIVO: Nome: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): Nome: ANTONIO JORGE 

DA SILVA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme documentos 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. 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; 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008697-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEA ABREU SOUSA RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008697-04.2019.8.11.0015. INTERESSADO: WANDERLEA ABREU 

SOUSA RIBEIRO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Alegou a parte 

promovente que a parte promovida não cumpriu com a obrigação 

determinada em caráter liminar pela decisão de Id. 21479185 e mantida 

pela sentença de Id. 2859267, conforme faz prova o documento acostado 

no Id. 28740064. Tutela de urgência deferida nos seguintes termos: “Isto 

posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do 

CPC, a fim de determinar à parte requerida que promova a exclusão dos 

nomes da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 

até 05 dias, abstendo-se ainda de negativá-los novamente até ulterior 

deliberação deste Juízo, bem como se abtenha de proceder cobranças 

administrativas via e -mail, chamadas telefônicas, mensagens de SMS e 

Aplicativos de mensagens na linha telefonica móvel nº (66) 99924 -9586 

da autora, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso”. Sendo assim, intime-se a parte promovida 

para que, no prazo máximo de 48:00 horas, promova a exclusão do nome 

da promovente dos órgãos de proteção de crédito e se abstenha de 

negativá-lo novamente, demonstrando em seguida, no prazo máximo de 05 

dias, o seu cumprimento ao juízo, sob pena de arbitramento de astreintes. 

Adiante, verificado a interposição de recurso inominado nos autos, assim, 

por imposição do Enunciado Cível 166 do FONAJE, conforme tem 

prevalecido o honorável entendimento superior da Turma Recursal Única, 

malgrado o disposto no art. 1.010, § 3º, parte final, do CPC, passo a fazer 

o Juízo prévio de admissibilidade recursal. Nesse passo, tempestivo e 

preparado, preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO o 

Recurso Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da 

Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados 

os requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Intime-se a 

parte recorrida a contrarrazoar em 10 dias. Vencido o prazo, com ou sem 

elas, não havendo questões pendentes delas decorrentes, 

encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007551-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELIA ALVES DE MEIRA NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1007551-59.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GISELIA ALVES 

DE MEIRA NOVAIS. REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP. Vistos etc. 

Desnecessária a produção de outras provas, passo ao julgamento do 

pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC. Observo, por oportuno, que as 

sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais seguem os 

princípios e limites previstos nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. 

art. 1.046, §§ 2º e 4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do 

Fonaje. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por GISELIA ALVES 

DE MEIRA NOVAIS em face do MUNICÍPIO DE SINOP. Cinge-se a 

controvérsia à existência do direito da parte autora, integrante do quadro 

de servidores públicos efetivos do promovido nomeados por concurso 

público, à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Citado, o réu contesta alegando, 
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preliminarmente, prescrição da pretensão autoral, hipótese verificada nos 

autos. Isso porque, o benefício pleiteado pela parte requerente 

encontrava-se previsto nos artigos 16 e seguintes da Lei nº 568/1999, 

com redação dada pela Lei nº 663/2001. Todavia, tais dispositivos foram 

revogados expressamente pela Lei nº 1.737/2012, vigente desde 

23/11/2012, verbis: “Lei nº 1737, de 23 de novembro de 2012. 

Revogam-se os Capítulos V, VI e VII da Lei nº 568/99, de 25 de outubro de 

1999, e dá outras providências. (...) Art. 3º Fica revogado todo Capítulo VI 

- Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao art. 31, da Lei nº 

568/99.” Considerando, pois, que consoante art. 1º do Decreto nº 

20.910/1932, as dívidas passivas da fazenda pública municipal 

prescrevem em 5 anos, bem como os benefícios almejados pela parte 

autora foram revogados em 23/11/2012 com entrada em vigor da Lei 

1.737/2012, a pretensão de cobrança objeto dos pedidos formulado na 

inicial já havia sido fulminada pela prescrição em 23/11/2017, antes do 

ajuizamento da ação aos 30/07/2018. Isto posto, diante da ocorrência da 

prescrição, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Sem custas e honorários 

advocatícios, vide artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Se houver recurso inominado, 

intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões em 10 dias e, após, 

conclusos para o exigido juízo de admissibilidade. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. 

C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006177-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA RIBEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GABRIELA 

RIBEIRO DE LIMA em face de BANCO BRADESCO S.A. A controvérsia da 

demanda cinge-se quanto à alegada inscrição indevida do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes por débito no valor de R$ 

123,05 (cento e vinte três reais e cinco centavos) em 20/07/2015; para 

tanto, confirma a existência de relação jurídica, porém afirma desconhecer 

a origem do débito. Inicialmente DECRETA-SE a REVELIA da parte 

Requerida, posto que apesar de devidamente citada (id nº 9586300) não 

compareceu na audiência de conciliação (id nº 9824148). De fato, como 

destaca a parte Requerida, o art. 20 da Lei nº 9.099/95 determina, como 

efeito da revelia, presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, 

facultado ao réu a produção de prova. Contudo, ainda que seja permitido 

ao juiz a determinação de ofício de provas, isto não significa eximir o réu 

em deixar de cumprir seu ônus probatório; sob pena daquele sub-rogar-se 

no papel de advogado do réu. Em sua contestação a parte Requerida, 

aduz pela regularidade do débito sem trazer aos autos qualquer prova 

hábil a corroborar em descumprimento as previsões dos arts. 373, II, CPC 

e 6º, VIII, CDC. Não se pode olvidar que diante da relação de consumo 

existente entre as partes e o tipo de prova necessária aos autos, seria 

impossível à parte Requerente provar que não contratou o débito 

negativado; sob outra ótica, era perfeitamente possível à parte Requerida, 

tanto é que fez questão de aduzir pela regularidade do débito, em trazer 

aos autos cópia do contrato que ensejou a inscrição, da movimentação 

financeira que resultadou no débito ou qualquer outra prova documental 

em que se fosse possível corroborar suas alegações. É fato que incumbe 

ao autor, na condição de devedor a prova do pagamento; todavia, a causa 

de pedir destes autos não diz respeito apenas a inadimplência, pois 

abrange a origem em si do débito negativado. Ausente, nos autos, prova 

da origem do débito, deve-se considerar tal inscrição indevida. E trata-se 

de ponto pacífico em nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in 

re ipsa pela negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a 

sentença não merece reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 

Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que 

se pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS 

DÉBITOS discutidos nestes auto, DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome da 

parte Requerente dos órgãos de proteção ao crédito pelo débito de R$ 

123,05 (cento e vinte três reais e cinco centavos) discutido nos autos e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 356313 Nr: 7883-09.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANDERSON LIMA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno 

o acusado Joanderson Lima Mota como incurso nas penas do artigo 180, 

caput, do Código Penal.Com relação ao crime tipificado no artigo 33, caput, 

da Lei nº 11.343/2006, desclassifico para o delito de posse de drogas 

para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e, com fundamento 

no artigo 74, § 2º, do CPP, determino a remessa de cópia integral dos 

autos ao Juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta 

comarca. (...) pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 

(vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente na época dos fatos, a qual torno definitiva neste patamar (...) 

Cuidando-se de condenado reincidente, o regime de cumprimento de pena 

deverá ser o inicial semiaberto (...) concedo ao condenado o direito de 

apelar em liberdade, mantendo, entretanto, até a expedição da guia de 

execução, as medidas cautelares fixadas em 20.8.2019 (fls. 102/103) (...) 

determino a restituição ao acusado Joanderson, da motocicleta marca 

Honda, modelo CG 125 Fan, ano/mod 2009, cor vermelha, placa NJM 5276 

(fls. 53/55), isentando-o do pagamento de eventuais taxas e despesas de 

depósito (considerando não ter sido condenado por tráfico de drogas e 

não ser objeto de crime), bem como determino lhe seja restituído o valor de 

R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em dinheiro (f. 27) apreendido 

em sua posse, cabendo-lhe indicar conta bancária para levantamento, no 

prazo de 05 (cinco) dias da intimação da sentença (...) Sinop/MT, 06 de 

abril de 2020.Mario Augusto Machado Juiz de Direito
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Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342987 Nr: 17955-89.2018.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYS VITÓRIA FRUHLING NUNES, NILVIA FRUHLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da empresa Mais Saúde Brasil Home Care, por meio de seu 

advogado Dr. Samuel Ribeiro Mazurechen, OAB/RO 4.461, para ciência da 

r. sentença proferida a seguir transcrita: III – DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para efeito de convolar em definitiva a medida 

urgente deferida neste feito. Custas somente pelos requeridos, tendo em 

vista a sucumbência em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, parágrafo 

único), observando-se a isenção prevista no art. 460 da CNGC. Entendo 

indevidos honorários à Defensoria Pública, em conformidade com o 

posicionamento que vem sendo adotado pelas Câmaras de Direito Público 

e Coletivo do E. Tribunal de Justiça (Apelação / Remessa Necessária 

152754/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, 

Publicado no DJE 27/09/2018). Sentença sujeita a remessa necessária, 

nos termos do art. 496, I, do CPC. Acerca das demais questões pendentes 

de apreciação nos autos, assim decido: a) Não havendo impugnação 

pelos requeridos (fl. 555), homologo a prestação de contas apresentada 

pela “Home Care Sinop” (fls. 434-445, 476-487 e 529-540) e, em 

complemento à decisão proferida às fls. 149-150, procedo ao bloqueio 

junto ao Sistema BACENJUD do montante de R$89.925,00 (oitenta e nove 

mil e novecentos e vinte e cinco reais) das contas do Estado de Mato 

Grosso (CNPJ 03.507.415/0001-44). Segue anexo a esta sentença o 

protocolo do bloqueio, devendo a Secretaria providenciar junto ao 

Departamento de Depósitos Judiciais a vinculação do valor depositado a 

este processo. Após, expeça-se alvará para levantamento do valor 

consignado acima, observando-se os dados bancários apresentados à fl. 

529; b) A fim de agilizar o pagamento dos serviços prestados no período 

de 18.02.2020 a 18.03.2020, considerando que já apresentada prestação 

de contas e nota fiscal (fls. 562-568), procedo ao bloqueio junto ao 

Sistema BACENJUD do valor indicado na nota da fl. 563, no montante de 

R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), das contas do Estado de Mato Grosso 

(CNPJ 03.507.415/0001-44). Segue anexo a esta decisão o protocolo do 

bloqueio, devendo a Secretaria providenciar junto ao Departamento de 

Depósitos Judiciais a vinculação do valor depositado a este processo e a 

intimação dos requeridos nos termos do art. 1.319, § 4º, da CNGC, para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da referida prestação 

de contas; c) Tendo em vista a impossibilidade de continuidade ao 

atendimento da determinação judicial pela empresa “Home Care Sinop” (fls. 

427-428), a inércia dos requeridos em providenciarem administrativamente 

a substituição da prestadora de serviços, o desinteresse das empresas 

locais em prestar os serviços à requerente, substituo a atual prestadora 

de serviços pela empresa “Mais Saúde Brasil Ltda – Epp – CNPJ n. 

26.624.552/0001-64”, a qual, das empresas intimadas foi a única que 

trouxe orçamento aos autos (fls. 514-528). Por oportuno, consigno que, 

conforme certificado à fl. 569 e verifica-se na fl. 520, o orçamento 

apresentado pela empresa “Mais Saúde Brasil” já inclui o “ventilador 

mecânico tipo Bipap para uso intradomiciliar” pela criança, medicamentos e 

insumos (fls. 521-528), de modo que deixo de apreciar os pedidos das fls. 

552-554. Intime-se a empresa “Mais Saúde Brasil Ltda – Epp – CNPJ n. 

26.624.552/0001-64” para que, observando o orçamento juntado às fls. 

514-528 (R$58.116,88), inicie, até o dia 24.04.2020, o atendimento à 

requerente, conforme já determinado na decisão liminar, sob pena de 

desobediência, bem como para que apresente mensalmente prestação de 

contas, relatórios médicos, prontuários e notas fiscais dos serviços, 

demonstrando de forma analítica os valores e informe a conta bancária 

para transferência do valor; d) Não obstante a solução determinada no 

item anterior, continua o feito franqueado à efetiva intervenção por parte 

dos requeridos, seja indicando empresas prestadoras do serviço de 

“home care” mediante contrato administrativo, seja indicando empresas 

que possam ofertar o mesmo serviço a custo mais reduzido; e) Intime-se a 

empresa “Home Care Sinop” para que continue prestando atendimento à 

requerente até que a empresa “Mais Saúde Brasil Ltda – Epp” assuma 

integralmente os cuidados com a criança autora. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Cumpra-se com urgência.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002948-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA VÁRZEA 

GRANDE CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO 

1002948-16.2017.8.11.0002 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a 

PARTE REQUERIDA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento 

da custa judiciária no valor R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 

149,13, totalizando em R$ 562,53, conforme cálculo ID 31319814, 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. (contados da expiração do prazo da intimação, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT para fins de protesto, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

FICA, AINDA, CIENTE de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

‘EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – Emitir Guias – custas 

finais/remanescentes”, preenchendo os dados do processo e valores de 

custas e taxas, e gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da Comarca, ou entrar em 

contato pelo telefone (65) 3688-8498 (Central de Arrecadação e 

Arquivamento). Várzea Grande, 17/04/2020 Irany Oliveira Rodrigues 

Técnica Judiciária VÁRZEA GRANDE, 17 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1005979-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEIDYANE PATRICIA DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-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. 

31234558, 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
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006849-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIL MARIA DE AMORIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA OAB - MT26079/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIL ANTONIO DA SILVA JUNIOR (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. ARENIL MARIA DE AMORIM DA 

SILVA propôs a presente CURATELA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA em face de JOCIL ANTONIO DA SILVA JUNIOR, alegando, em 

suma, ser mãe do interdito e que este se encontra internado na unidade de 

terapia intensiva e apesar de estar acordado e respirando por 

traqueostomia, não possui, no momento, condições de expressar suas 

vontades, eis que encontra-se em estado vegetativo na UTI – CID S06.8. 

Pugnou, ao final, por sua nomeação como curadora do interdito, além da 

procedência dos pedidos e consequente decretação da interdição. Tutela 

de urgência e designação de entrevista (id. 22141252). Termo de 

Compromisso em id. 22774968. A entrevista do interditando, foi 

prejudicado pois o mesmo estava internado no Hospital São Benedito (id. 

25087368). Intimada, a requerente informou que o interditando encontra-se 

em Home Care (id. 31008414) e juntou fotos do mesmo (id. 31008416). 

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público, 

manifestou-se pelo integral acolhimento dos pedidos. Vieram os autos 

conclusos. É a síntese. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de pedido de 

interdição e nomeação de curadora proposto pela genitora do interditando. 

A curadora indicada nos autos é parte legítima para requerer a interdição 

do requerido, com fulcro no art. 1.775, §1º do CC/2002 e art.747, inciso I, 

do Código de Processo Civil. A incapacidade civil do interdito restou 

sobejamente comprovada, já que não possui condições de reger sua 

própria pessoa e praticar os atos em geral da vida civil, sem que alguém o 

represente, fato este corroborado pela farta documentação acostada ao 

feito, aliado às fotos juntadas e ao prontuário médico (id. 31008415) que 

atestam que JOCIL ANTONIO DA SILVA JUNIOR encontra-se inapto para 

exercer suas funções da vida civil e atividades laborais. Ademais, tendo 

em vista a informação prestada em vários feito da mesma matéria de que 

todas as perícias psiquiátricas agendadas junto a POLITEC foram 

suspensas, desnecessária é, portanto, a produção de maiores provas, 

razão pela qual conheço diretamente do pedido com amparo no artigo 355, 

Inciso i, do Código de processo civil. “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” Da 

análise dos autos, tenho que seus pedidos merecem ser julgados 

procedentes. Sobre o tema colhem-se os seguintes julgados, in verbis: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. 

NOMEAÇÃO PROVISÓRIA DE COMPANHEIRA. LEGITIMIDADE. 

AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PSICOSSOCIAL. ATRIBUIÇÃO DO MÚNUS 

AQUELE QUE POSSUI MELHOR CONDIÇÃO DE EXERCÊ-LO. 1. A Interdição 

é ato pelo qual o órgão judicante retira do indivíduo, por razões legais, a 

livre disposição e a administração de seus bens. Trata-se de múnus do 

curador de administrar com zelo o patrimônio e empreender as diligências 

necessárias para garantir a integridade, o bem-estar ou qualquer outro ato 

inerente à proteção da dignidade humana do interditando. 2. Ausente 

prova concreta da alegada inidoneidade da companheira do interditando, 

de rigor a sua manutenção como curadora provisória, ante a ordem de 

preferência legal (art. 1775 do CPC). 3. Rejeitou-se a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF - AGI: 

20140020225606, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 

15/04/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

23/04/2015 . Pág.: 543). Ante o exposto e pelo mais que dos autos 

constam, acolho o pedido e DECRETO A INTERDIÇÃO total de JOCIL 

ANTONIO DA SILVA JUNIOR, declarando-o relativamente incapaz, na 

forma do artigo 4º, inciso Iii, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1.767, inciso i e seguintes do mesmo diploma legal, nomeio, neste ato como 

curadora da interdita a Sra. ARENIL MARIA DE AMORIM DA SILVA, que 

deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio. Consigno que os 

limites da curatela não abrangem a disposição de bens móveis e imóveis 

do interdito, dispensando-se a especialização de hipoteca legal. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil e no artigo 9º, inciso III, segunda parte, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no sítio do 

tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome do interdito e da curadora e a causa da 

interdição. Cientifique-se o Ministério Público. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009364-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMAIR CARLOS GONCALVES (ESPÓLIO)

ROSANGELA APARECIDA GONCALVES (INVENTARIANTE)

SANDRO CARLOS GONCALVES (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Júlio Gonçalves (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE VISTOS. I- Nomeio Inventariante o Sr. 

CLEIDSON GONZAGA VIANA DA SILVA, mediante compromisso a ser 

prestado em 05 (cinco) dias. II- Compulsando os autos, de acordo com as 

informações contidas na Inicial, bem como os documentos dos herdeiros 

juntados aos autos, verifico que há possibilidade de conversão deste 

Inventário para o rito de Arrolamento, eis que mais célere e menos formal, 

visando assegurar à rápida e eficaz prestação jurisdicional, na forma 

preconizada pelo artigo 665, do Código de Processo Civil. III- Assim, 

manifeste o inventariante, quanto ao interesse na conversão do presente 

Inventário para o rito de ARROLAMENTO, devendo, para tanto, além dos 

documentos já existentes nos autos e os eventualmente já acostados, 

providenciar, no prazo de 20 (vinte) dias: a) Relação e partilha amigável 

dos bens da de cujus; b) Certidões negativas das respectivas Fazendas 

Públicas Municipal, Estadual (expedida pela PGE) e Federal em nome da de 

cujus; C) Comprovação de isenção ou recolhimento do ITCD; D) Certidão 

negativa de Testamento. IV- Cumpridas as determinações acima, 

conclusos os autos para deliberação e/ou homologação da partilha. V- 

Não sendo interesse do Inventariante em converter o presente inventário 

para o rito de arrolamento, depois de prestado o compromisso, deverá 

prestar declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (ART. 620, DO 

CPC). VI- Prestadas as declarações, tome-se por termo. VII- Após, 

promovam-se às citações na forma determinada no ART. 626 DO CPC e 

digam no prazo comum de 10 (dez) dias sobre as primeiras declarações. 

VIII- Não havendo discordância quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, 

às últimas declarações, tomando-se por termo e sobre elas 

manifestando-se no prazo de 10 (dez) dias (ART. 637, DO CPC). IX- Ao 

cálculo do imposto e digam em 05 (cinco) dias. X- Intime-se e cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005584-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARE MARCIA NATALINA PROFETA DA CRUZ (REQUERENTE)

APARECIDO LIDUINO PROFETA DA CRUZ (REQUERENTE)

BEATRIZ MARIA PROFETA DA CRUZ (REQUERENTE)

DANIEL JORGE PROFETA DA CRUZ (REQUERENTE)

HELOISA ZEBINA PROFETA DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

LAURA MERIBEL PROFETA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCIO PROFETA DA CRUZ (REQUERENTE)

THIAGO JHONNY OLIVEIRA PROFETA (REQUERENTE)

MARLIZA APARECIDA PROFETA DA CRUZ (REQUERENTE)

WANIA TEREZA PROFETA DA CRUZ (REQUERENTE)

ANA RITA DE CASSIA PROFETA DA CRUZ (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BARBOSA COSTA OAB - MT8686-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGINA OLIVEIRA DA CRUZ (DE CUJUS)

ABDON PROFETA DA CRUZ (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MARCIO VIRGILIO DE SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)
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CAROLINA BARBOSA COSTA OAB - MT8686-O (ADVOGADO(A))

JOSE RAIMUNDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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, 

devendo substituir os documentos ilegíveis (id. 29410905) por cópias 

legíveis. No prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 

do CPC, sob pena de indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000862-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ORMINDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VIEIRA LIMA (REQUERIDO)

VANDERLEI TEIXEIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Vistos. MARIA ORMINDO DE SOUZA ingressou com o presente pedido de 

REconhecimento DE UNIÃO ESTÁVEL post mortem em desfavor de LUIZ 

VIEIRA LIMA, em razão do falecimento de VANDERLEI TEIXEIRA DE LIMA, 

ocorrido em 07/10/2017. Alega que conviveu maritalmente com o de cujus 

pelo período de 12 anos, até o seu falecimento, e que o requerido é seu 

único herdeiro (irmão). Com a inicial vieram aos autos os documentos 

necessários ao ajuizamento da demanda, inclusive, declarações de 

testemunhas, atestando a convivência pública e notória entre os 

requerentes pelo período de 12 anos até o falecimento do ‘de cujus’. Em 

audiência (id 20480774), o requerido, citado, se fez representar por 

procuradora, ocasião em que concordou com o pedido inicial. Procuração 

especifica regularizada em id. 22972309. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

e decido. Do reconhecimento da união estável Acerca da caracterização 

da união estável como entidade familiar, o artigo 226, § 3º da Constituição 

da República estabelece: Art.226 - "A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. {...} § 3º. Para efeito da proteção do Estado, 

é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 

familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento". Assim, a Lei 

Maior consagra, com o fito de proteger vínculos, a unidade familiar 

passível de ser convertida em casamento civil. Regulamentando o texto 

constitucional quanto à união estável, que antes só recebia tutela dos 

tribunais como sociedade de fato, foi editada a Lei Federal nº 9.278/96 (Lei 

da União Estável, também chamada de Lei dos Conviventes), que assim 

definiu a união estável em seu artigo 1º: "É reconhecida como entidade 

familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma 

mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família." De igual 

forma, o Código Civil de 2002 que, no artigo 1.723 e seguintes, estabelece 

as regras do instituto da União Estável, in verbis: “Art. 1.723 – É 

reconhecida como entidade familiar à união estável entre o homem e a 

mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família. § 1º - A união 

estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; 

não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se 

achar separada de fato ou judicialmente.” Sobre a comprovação de união 

estável, insta salientar a seguinte lição de Euclides de Oliveira, in verbis: 

“A situação de convivência em união estável exige prova segura para que 

se reconheça sua existência e se concedam os direitos assegurados aos 

companheiros. Os requisitos para a configuração da União Estável são: a) 

convivência, b) ausência de formalismo, {...}, d) unicidade de vínculo, e) 

estabilidade: duração, f) continuidade, g) publicidade, h) objetivo de 

constituição de família e i) inexistência de impedimentos matrimoniais. Não 

basta a presença de apenas um ou alguns desses requisitos. É preciso 

que todos se mostrem evidenciados para que a união seja considerada 

estável. A falta de um deles pode levar ao reconhecimento de mera união 

concubinária ou de outra ordem.”(OLIVEIRA, Euclides. União Estável: do 

concubinato ao casamento. 6ª ed., 2003) Resta claro, pois, que devem se 

mostrar evidentes todos os requisitos que caracterizam a união como 

estável para que assim seja reconhecida, como é o caso dos autos. 

Ademais, deve ser pontuada a inexistência de lide com relação à 

pretensão da autora, uma vez que o herdeiro do falecido – incluído no polo 

passivo, concorda expressamente com reconhecimento da união estável 

ora pleiteada, apresentando o termo de audiência de id. id 20480774. 

Assim, ante a concordância do requerido, e face às demais provas 

constantes dos autos, corroboradas pelas declarações das testemunhas, 

que afirmaram conhecer os conviventes em união pública, notória e 

duradoura pelo período ininterrupto de 12 anos, resta evidente o “affectío 

maritallis” e a “coabitação”, sendo plenamente possível, pois, o 

reconhecimento da sociedade. Diante do exposto homologo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado pelas partes às 

fls. 34/35, de modo que Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso 

III, ‘b’, do C.P.C, e em consequência, reconheço a existência da UNIÃO 

ESTÁVEL entre MARIA ORMINDO DE SOUZA e VANDERLEI TEIXEIRA DE 

LIMA pelo período de outubro de 2005 a 07/10/2017. Isento a requerente 

do pagamento de custas e emolumentos judiciais, base forte no artigo 99, 

§ 3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

adotando-se as cautelas e anotações de praxe. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1002741-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. G. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1002741-12.2020.8.11.0002; Valor causa: R$ 2.533,20; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (1112)/[Alimentos]; Certifico, 

em atenção à petição da parte requerente - id 31342220, que a cópia da 

sentença que homologou o acordo entre as partes poderá ser requerida 

diretamente na Secretaria da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da 

Serra/MT, pelo e-mail institucional: tse.2civel@tjmt.jus.br, ou em qualquer 

outra unidade judiciária do Estado nesta época de quarentena, conforme 

prevê o art. 9º, da Portaria-Conjunta n. 249/2020 TJMT., bastando o 

Serventuário da unidade extrair do sistema Apolo que, por ser processo 

físico que corre em sigilo, não é possível extrair de consultas no site do 

Tribunal de Justiça. VÁRZEA GRANDE, 17 de abril de 2020 FIDELIS 

CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009502-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

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

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Fernando de Almeida (REQUERIDO)

JOCIANE DE ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE Nº 1009502-30.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/), juntada aos autos, encaminho-a à imprensa para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 16 de abril de 

2020. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001268-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDINA DE FREITAS (REQUERENTE)

ELIAS EUGENIO DA SILVA (REQUERENTE)

IZAIAS DA SILVA (INVENTARIANTE)
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EMANUEL ARCANJO DA SILVA (REQUERENTE)

RAQUEL ROSA DA SILVA ROSARIO (REQUERENTE)

LUCAS MIGUEL AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

MONICK BEATRIZ AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

BELTIDES BALTO DA SILVA (REQUERENTE)

NEDIR CRISTINA DA SILVA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA OAB - MT23108-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU BENTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001268-88.2020.8.11.0002 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 28866349 - Decisão , 

ben como imprimir o termo de inventariante ID 31302675 - Certidão, pegar 

assinatura do inventariante após juntar aos autos devidamente assinado. , 

sob pena de extinção Várzea Grande/MT, 17 de abril de 2020. Nercy 

Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009838-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FRANCISCO DE REZENDE (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE BORGES DE ARAUJO REGO OAB - 124.145.278-46 

(REPRESENTANTE)

V. G. A. D. C. OAB - 093.847.471-57 (REPRESENTANTE)

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS OAB - MT2826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA BORGES ARAUJO ALVES (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1009838-63.2020.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas, intimar a parte autora através de seu advogado e pessoalmente, 

para que no prazo de 20 (vinte) dias, cumpra a determinacao ID 30928395 

- Decisão , bem como imprimir o termo de inventariante ID 31303189 - 

Certidão pegar a assinatura e juntar aos autos devidamente assinado 

Várzea Grande/MT, 17 de abril de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002405-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC SOARES DE MELO PORTO OAB - MT20306/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALVES (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002405-08.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. Lourdes Rodrigues Ferreira requereu o CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, especificamente no tocante a partilha de bens. A respeito da 

execução da sentença que determina a partilha de bens, leciona o douto 

Rolf Madaleno, verbis: Em sendo litigiosa a partilha dos bens conjugais, o 

julgador dificilmente arriscará sua divisão cômoda, preferindo optar pelo 

estabelecimento do condomínio, fato que só irá atrasar mais ainda a 

divisão efetiva dos bens conjugais. Pela sistemática da legislação 

revogada, o condomínio dos divorciandos importaria no ajuizamento de 

uma nova demanda, denominada extinção de condomínio e processada no 

juízo cível, e não na vara especializada de família, salvo que naquele juízo 

tenha tramitado o divórcio e partilha dos bens conjugais por não existir 

vara privativa de família. Essa dificuldade prática favorecia o consorte na 

posse e administração dos bens conjugais, usufruindo sozinho das 

benesses da sua administração unilateral, não sendo sequer admoestado, 

como de regra, em ações de cobrança de alugueres pelo uso exclusivo de 

bens comuns e indivisíveis, porque eles ainda não haviam sido partilhados, 

só admitindo os tribunais o arbitramento de valores locativos depois de 

decretada a extinção do condomínio dos bens comuns. Embora houvesse 

alguma controvérsia nesse embate acerca da viabilidade de serem 

devidos aluguéis pelo uso exclusivo de bens conjugais ainda não 

partilhados judicialmente, com sérios prejuízos para o cônjuge desprovido 

da posse dos bens nupciais, a atual codificação civil resolveu esse 

impasse quando trouxe no artigo 2.019 do Código Civil uma disposição 

sem precedente no Código Civil de 1916. Estabelece o artigo 2.019 do 

Código Civil que os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não 

couberem na meação do cônjuge sobrevivente (a regra se refere ao 

inventário, mas também vale para as partilhas conjugais ou da união 

estável), serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a 

não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos, existindo igual 

previsão no CPC de 2015 no Capítulo destinado ao inventário e à partilha. 

Essa possibilidade aventada pela atual codificação evita todo um adicional 

processo no juízo diverso da partilha dos bens conjugais, de extinção do 

condomínio, porque o próprio magistrado da partilha pode promover a 

venda judicial dos bens, se não exercido algum direito de preferência 

entre os divorciandos. E a venda judicial não necessita ser por leilão por 

melhor preço, podendo o bem ser ofertado ao mercado consumidor, 

mediante propostas escritas ou até através de corretores de imóveis ou 

agenciadores particulares, porque importa aos meeiros alcançar sempre o 

melhor preço pelo bem comum e que entre eles não encontrou cômoda 

divisão e quando tampouco lhes interessa o condomínio. (MADALENO. 

Rolf. Curso de Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2015, 6ªed., 

págs. 356-357). Diante do exposto, determino a intimação das partes para 

dizer do interesse na aquisição da meação do outro ex-consorte. Não 

havendo, o imóvel será avaliado para ser vendido. Assim, com a 

manifestação das partes ou não havendo esta, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos. Indefiro o pedido de fixação de 

aluguel em favor da autora eis que não há parâmetro para sua fixação. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005395-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA GUERREIRO DE ALMEIDA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA GUERREIRO BRAGA (DE CUJUS)

 

PROCESSO : 1005395-69.2020.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado , para que no prazo de 20 (VINTE) dias 

cumpra a determinação do ID: 29443144 - Decisão, BEM COMO imprimir o 

termo de inventariante ID 31303158 - Certidão, pegar a assinatura do 

inventariante após juntar aos autos devidamente assinado. Várzea 

Grande/MT, 17 de abril de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009886-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. D. G. D. A. (TESTEMUNHA)

P. L. D. B. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES PROCESSO n. 1009886-90.2018.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO 

ATIVO: Nome: MARINA MOREIRA DE PINHO POLO PASSIVO: Nome: JOSE 

CARLOS DE PINHO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO JOSE CARLOS DE PINHO, 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 
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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:Ocorre 

que as partes foram casadas e a aproximadamente 20 (trinta) anos estão 

separadas, sem possibilidade de reconciliação e por este motivo a 

requerente buscou o judiciário a fim de conseguir o divórcio. DECISÃO: 

VISTOS etc. Defiro como requerido no Id. 19798227. Cite-se o requerido 

por edital com prazo de 20 dias, para, querendo, contestar o pedido no 

prazo legal, devendo constar do mandado as advertências previstas nos 

artigos 335, inciso I e 344, ambos do CPC/2015.Vindo aos autos a 

contestação, se no prazo, junte-se e dê-se vistas a parte autora para 

manifestação. Não sendo apresentada defesa – o que deverá ser 

certificado -, nomeio um dos ilustres Advogados da FAUSB, como curador 

especial da ré revel, citada por edital (art. 72, II, do NCPC), a quem deverá 

ser remetido o feito para manifestação.Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 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, JURACI DE OLIVEIRA PRADO, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 16 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. Mat. 41417 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: 1000773-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACI CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CICERO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES PROCESSO n. 1000773-15.2018.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 3.600,00 ESPÉCIE: [Casamento]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) 

POLO ATIVO: Nome: JACI CONCEICAO DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: 

MARCIO CICERO GOMES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO MARCIO CICERO GOMES DA SILVA, 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: As partes foram casadas durante 16 (dezesseis) 

anos e da relação adveio o menor L.J.G.S. A requerente buscou o 

judiciário a fim de que obtivesse o divórcio. DECISÃO: VISTOS etc. A parte 

Autora requereu a desistência do pedido de alimentos, pugnando pelo 

prosseguimento do feito somente com relação ao divórcio, alegando em 

suma que o requerido está desaparecido. Bem como, sua citação por 

edital (Id. 15546201). Sendo assim, considerando que a parte autora 

instruiu a petição antes da regular citação da parte requerida, defiro os 

pedidos constantes no Id. 15546201. O presente feito caminhará a partir 

de agora somente com relação ao pedido de divórcio. Cite-se o requerido 

por edital com prazo de 20 dias, para, querendo, contestar o pedido no 

prazo legal, devendo constar do mandado as advertências previstas nos 

artigos 335, inciso I e 344, ambos do CPC/2015. Vindo aos autos a 

contestação, se no prazo, junte-se e dê-se vistas a parte autora para 

manifestação. Não sendo apresentada defesa – o que deverá ser 

certificado -, nomeio um dos ilustres Advogados do UNIVAG, como 

curador especial da ré revel, citada por edital (art. 72, II, do NCPC), a quem 

deverá ser remetido o feito para manifestação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JURACI DE OLIVEIRA PRADO, digitei. VÁRZEA GRANDE, 16 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. Mat. 41417 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: 1008080-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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H. K. D. S. (AUTOR(A))

S. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. L. (REU)

Outros Interessados:

T. B. F. (TESTEMUNHA)

E. G. G. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES PROCESSO n. 1008080-54.2017.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 4.800,00 ESPÉCIE: [Investigação de Paternidade, Fixação]

->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: 

HELISA KARLA DA SILVA Nome: S. D. S. POLO PASSIVO: Nome: 

ALEXANDRE ALVES LOPES FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO ALEXANDRE ALVES LOPES, 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 parte 

autora manteve um relacionamento com o requerido e dele adveio o menor 

S.D.S., dessa forma propôs a presente ação com o intuito de receber 

ajuda financeira do genitor a fim de sustentar o menor. DECISÃO: VISTOS 

etc. Defiro como requerido no Id. 18270995. Cite-se o requerido, por edital 

com prazo de 20 dias, para, querendo, contestar o pedido no prazo legal, 

devendo constar do mandado as advertências previstas nos artigos 335, 

inciso I e 344, ambos do CPC. Vindo aos autos a contestação, se no 

prazo, junte-se e dê-se vistas a parte autora para manifestação. Não 

sendo apresentada contestação, nomeio desde já um dos ilustres 

Advogados da UNIVAG para proceder à defesa do requerido citado por 

edital (art. 72, inciso II, do CPC). Com a defesa, diga a autora e o Ministério 

Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de Abril de 

2020. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JURACI DE 

OLIVEIRA PRADO, digitei. VÁRZEA GRANDE, 16 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. Mat.41417 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: 1007761-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. H. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES PROCESSO n. 1007761-52.2018.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO 

ATIVO: Nome: FERNANDA VITAL DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: 

EDENILTON DA SILVA HERMOGENES FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO EDENILTON DA SILVA HERMOGENES, 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: As partes conviveram juntas durante cinco anos e 

há três anos que encontram-se separadas e já não existe possibilidade 

alguma de restabelecerem união familiar, deste forma a requerente buscou 

o sistema judiciário a fim de alcançar o divórcio com o requerido; 

DECISÃO: VISTOS etc. Defiro o pedido constante do Id. 29809087. Cite-se 

o requerido, por edital com prazo de 20 dias, para, querendo, contestar o 

pedido no prazo legal, devendo constar do mandado as advertências 

previstas nos artigos 335, inciso III e 344, ambos do CPC. Vindo aos autos 

a contestação, se no prazo, junte-se e dê-se vistas a parte autora para 

manifestação. Não sendo apresentada contestação, nomeio desde já um 

dos ilustres Advogados do Núcleo de Prática Jurídica da UNIVAG, para 

proceder à defesa do requerido citado por edital (art. 72, II, do CPC). Com 

a defesa, diga a parte autora e o Ministério Público. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos 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, JURACI DE OLIVEIRA PRADO, digitei. VÁRZEA GRANDE, 17 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. Mat. 41417 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. 
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No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu 

código”, clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o 

“Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar 

os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária 

(endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu 

cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder 

à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente 

através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 

2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone 

de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no 

“Painel do Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular 

a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de 

decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do 

PJe para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000545-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. O. Q. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. (REU)

Outros Interessados:

C. D. S. F. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

I. J. D. C. (TESTEMUNHA)

T. C. B. D. O. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES PROCESSO n. 1000545-40.2018.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Investigação de Paternidade]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ANAINA ALINE 

OLIVEIRA QUEVEDO POLO PASSIVO: Nome: EDILSON GONÇALVES 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO EDILSON 

GONÇALVES, 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: As partes mantiveram um 

relacionamento amoroso público durante cerca de um ano, deste surgiu a 

menor A.A.O.Q., que foi reconhecida como filha pelo requerido quando a 

gravidez foi descoberta, além de ter assegurado o cumprimento dos seus 

deveres. Ocorre que no período em que a criança nasceu o requerido 

estava recluso, motivo que não permitiu que a registrasse e quando o 

mesmo foi posto a liberdade alegou que não havia meios financeiros de 

arcar com as multas do cartório para que registrasse. Ademais, a genitora 

entrou em contato com o requerido para que a auxiliasse nas despesas da 

menor e o mesmo recusou-se pois não havia certeza de que realmente 

era o pai da criança, motivos pelos quais trouxeram a autora mover a 

ação, DECISÃO: VISTOS etc. A Defensoria Pública tem acesso ao Sistema 

INFOSEG, de modo que eventual endereço do requerido pode ser obtido 

em consulta ao referido sistema. Assim sendo, intime-se a parte autora, 

pela Defensoria Pública, para encarte aos autos o comprovante de 

consulta ao INFOSEG, eis que necessário que se esgotem os meios à 

citação pessoal. Com a consulta positiva encartada pela Defensoria 

Pública, cumpra-se a decisão proferida no Id. 11503503. Em caso de não 

localização, cite-se o requerido, por edital com prazo de 20 dias, para, 

querendo, contestar o pedido no prazo legal, devendo constar do 

mandado as advertências previstas nos artigos 335, inciso I e 344, ambos 

do CPC. Vindo aos autos a contestação, se no prazo, junte-se e dê-se 

vistas a parte autora para manifestação. Não sendo apresentada 

contestação, nomeio desde já um dos ilustres Advogados da UNIVAG 

para proceder à defesa do devedor citado por edital (art. 72, inciso II, do 

CPC).Com a defesa, diga a autora e o Ministério Público. Após, conclusos. 

Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos 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, JURACI DE OLIVEIRA PRADO, digitei. VÁRZEA GRANDE, 17 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. Mat. 41417 INSTRUÇÕES DE 

ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este 

documento, acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu 

navegador de internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o 

serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a 

câmera do seu celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. 

No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu 

código”, clique na lupa localizada na parte superior direita e digite o 

“Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar 

os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária 

(endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu 

cadastramento ao sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder 

à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente 

através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 

2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone 

de resposta a que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no 

“Painel do Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular 

a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de 

decurso de prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do 

PJe para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011018-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. T. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES PROCESSO n. 1011018-85.2018.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Investigação de Paternidade]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: LUCILENE 

MARCIA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: Nome: JOSEMAR DE OLIVEIRA 

TEIXEIRA FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO 

JOSEMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA, 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 autora 

manteve um relacionamento durante cerca de dois anos com o requerido. 

Desta relação adveio o nascimento de G.J.D.A., o qual o requerido recusa 

auxiliar financeiramente e afirma não ser genitor. Por este motivo, a autora 

move a ação, a fim de que haja a comprovação da paternidade. DECISÃO: 

VISTOS etc. A Defensoria Pública tem acesso ao Sistema INFOSEG, de 
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modo que eventual endereço do requerido pode ser obtido em consulta ao 

referido sistema. Assim sendo, intime-se a parte autora, pela Defensoria 

Pública, para encarte aos autos o comprovante de consulta ao INFOSEG, 

eis que necessário que se esgotem os meios à citação pessoal. Com a 

consulta positiva encartada pela Defensoria Pública, cumpra-se a decisão 

proferida no Id. 17077335. Em caso de não localização, cite-se o 

requerido, por edital com prazo de 20 dias, para, querendo, contestar o 

pedido no prazo legal, devendo constar do mandado as advertências 

previstas nos artigos 335, inciso I e 344, ambos do CPC. Vindo aos autos 

a contestação, se no prazo, junte-se e dê-se vistas a parte autora para 

manifestação. Não sendo apresentada contestação, nomeio desde já um 

dos ilustres Advogados da UNIVAG para proceder à defesa do devedor 

citado por edital (art. 72, inciso II, do CPC). Com a defesa, diga a autora e o 

Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 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, JURACI DE OLIVEIRA PRADO, 

digitei. VÁRZEA GRANDE, 17 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. Mat. 41417 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.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002058-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEISLIE DE FATIMA HAENISCH OAB - MT5860-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EIZE PAES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO PJE – 1002058-43.2018.8.11.0002 AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO REQUERENTE: EDNO BARBOSA. REQUERIDO: EIZE 

PAES DE OLIVEIRA VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO, ajuizada por EDNO BARBOSA, em face de EIZE PAES DE 

OLIVEIRA. Observo que as partes noticiaram composição amigável, sendo 

que o teor de suas avenças encontra-se inserto no documento de ID n. 

30983997. Desnecessária a intervenção do representante do Ministério 

Público, eis que ausente interesse de incapaz, nos artigos 178, II e 698 do 

CPC/2015. Verifico que o referido acordo não traz prejuízos aos 

interesses dos jurisdicionados. Pelo exposto, Homologo por sentença o 

acordo formulado pelas partes e JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, na forma do art. 487, III, item “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Registre-se. Expeça-se o 

necessário. Sem custas. Sem honorários. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002953-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DO SOCORRO GOMES NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002953-72.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME REU: LUCIANA DO 

SOCORRO GOMES NASCIMENTO Vistos... Diante da impossibilidade de 

localização da ré para citação pessoal, inclusive, após busca de seu 

endereço nas ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, defiro o 

pedido de Id. 28340691 quanto à citação. Expeça-se o necessário, pelo 

prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005409-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005409-58.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Ante a juntada de novos documentos pela parte requerida, 

e, ante a homenagem ao principio do devido processo legal e do 

contraditório, determino a intimação da parte autora a manifestar acerca 

de tal juntada no prazo de 10 (dez) dias. Após imediatamente conclusos 

para decisão. Cumpra-se. Intime-se. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 

2020. (assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009765-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009765-62.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE TADEU DA SILVA REU: BRINK'S SEGURANCA E 

TRANSPORTE DE VALORES LTDA Vistos... Defiro a denunciação à lide da 

Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, na forma do art. 125, II, do NCPC. 

No prazo máximo de 30 (trinta) dias providencie-se a citação da empresa 

denunciada (NCPC, art. 131) para, querendo, ofertar sua defesa, devendo 

ser cientificada do disposto no art. 128, do NCPC. Apresentada 

contestação pela denunciada, à parte ré para impugnar no prazo de dez 

dias e conclusos para saneamento. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008954-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT20120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BERTASSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERVAL LUIZ ESPERA OAB - MT23425/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008954-05.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO REU: LUIZ CARLOS 

BERTASSO Vistos... Por observar que os pagamentos foram feitos 

diretamente à empresa MT House, que, inclusive, intermediou o negócio de 

compra e venda, defiro o pedido de denunciação da lide de tal empresa, 

na forma do art. 125, II, do NCPC. No prazo máximo de 30 (trinta) dias 

providencie-se a citação da empresa denunciada (NCPC, art. 131) para, 

querendo, ofertar sua defesa, devendo ser cientificada do disposto no art. 

128, do NCPC. Apresentada contestação pela denunciada, à parte autora 

para impugnar no prazo de dez dias e conclusos para saneamento. Sendo 

intempestiva a impugnação, providencie a Sra. Gestora a anotação de 

sigilo no andamento respectivo, certificando. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007367-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO FILO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO OAB - MT23370-O (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 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que intimei o perito, via 

email, da nomeação VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. EUCARIS 

TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000396-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PJE n. 1000396-10.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

26768198 de 03/12/2019 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005122-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL DIAS DRIGO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação e a impugnação foram apresentadas 

tempestivamente, ainda, INTIMO, as partes no prazo de 10(dez) dias para 

especificarem as provas.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005122-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL DIAS DRIGO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação e a impugnação foram apresentadas 

tempestivamente, ainda, INTIMO, as partes no prazo de 10(dez) dias para 

especificarem as provas.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000597-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAI - ITI AGRO INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA JULIANO GARROTE OAB - SP149391 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (REU)

 

PJE n. 1000597-07.2016.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca do AR negativo de ID n. 

25829677 de 06/11/2019.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009022-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDILSON DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009022-52.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): IDILSON DE CASTRO REU: EMPREENDIMENTOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA - ME Vistos... Da análise dos autos observo que 

apenas a corré Imobiliária Nossa Senhora da Guia foi citada da presente 

ação, não sendo sequer expedido mandado para citar a corré Construtora 

e Incorporadora Marazul Ltda., que não foi cadastrada no sistema pela 

Defensoria Pública, que representa a autora. Assim, providencie a Sra. 

Gestora a inclusão de tal empresa no polo passivo, certificando-se. Sem 

prejuízo, redesigno a audiência de conciliação para 10.08.2020, às 11:00h. 

Intimem-se o autor e a corré Imobiliária Nossa Senhora da Guia, já citada. 

Cite-se a corré na forma do despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005383-26.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO PONCE CORREA DA COSTA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DA SILVA QUINTINO (EXECUTADO)

 

PJE n. 1005383-26.2018.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca do AR negativo de ID n. 

27018480 de 06/12/2019.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009101-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENIZIA BRANDAO DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Certifico que os embargos 

foram tempestivos EUCARIS TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36861848

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005049-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA DIRCE BIANCHINI (EXECUTADO)

A. D. BIANCHINI MOVEIS - EPP (EXECUTADO)

 

PJE n.1005049-89.2018.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca dos AR’s negativos de ID n. 

27989917 e n. 27989931 de 14/01/2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001825-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATAN JUNIOR SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que o Recurso de Apelação foi 

interposto tempestivamente, impulsiono os autos com intimação a parte 

autora para apresentar as contrarrazões no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 17 de abril de 2020 TÂNIA SEBASTIANA RODRIGUES TÉCNICA 

JUDICIÁRIA SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003083-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MORAIS ONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 20 de junho de 2020,às 8:00, no consultório na Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003083-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MORAIS ONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 20 de junho de 2020,às 8:00, no consultório na Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008773-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 20 de junho de 2020,às 8:00, no consultório na Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008773-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 20 de junho de 2020,às 8:00, no consultório na Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004723-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOCENIL SAVIO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 14 de junho de 2020,às 8:00, no consultório na Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004723-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOCENIL SAVIO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 14 de junho de 2020,às 8:00, no consultório na Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010302-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO OAB - MT17547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 14 de junho de 2020,às 8:00, no consultório na Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010302-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO OAB - MT17547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 14 de junho de 2020,às 8:00, no consultório na Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003320-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PJE n. 1003320-91.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

29850037 de 04/03/2020 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010302-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO OAB - MT17547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 14 de junho de 2020,às 8:00, no consultório na Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010302-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO OAB - MT17547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

IMPULSIONO estes autos para intimar as partes da pericia médica 

designada para o dia 14 de junho de 2020,às 8:00, no consultório na Rua 
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Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá - MT. Conforme solicitado pelo perito deve a parte deve 

comparecer sozinho, ou se estritamente necessário com um 

acompanhante, evitando aglomeração, utilizando máscara própria,e com 

toda a documentação médico-legal disponível nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010478-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR SMIGURA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010478-66.2020.8.11.0002. 

TESTEMUNHA: OSMAR SMIGURA TESTEMUNHA: SECRETARIA DE SAUDE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... 

Em que pese se tratar de Obrigação de Fazer - SAÚDE, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor da Vara Especializada de Saúde 

desta Comarca, para onde o processo deverá ser distribuído. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006385-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZELINA ROSA DA CONCEICAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER LUIZ PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT8318-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006385-65.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANA MARIA DE OLIVEIRA REU: OZELINA ROSA DA 

CONCEICAO Vistos... Por não verificar a possibilidade de julgamento 

antecipado e por levar em conta que as circunstâncias da causa 

presumem ser improvável a transação em audiência preliminar e pela 

economia e celeridade processuais, passo ao saneamento do feito. 

Delimito que a prova deverá versar quanto a quem cabe a culpa pelo não 

cumprimento do contrato e a razão pela qual não foi assim providenciado 

no prazo de 150 (cento e cinquenta dias), conforme estabelecido no 

contrato, bem como, os danos morais e lucros cessantes que a autora 

alega ter sofrido. Para tanto, a despeito do contrato estabelecer prazo 

para término da obrigação, que estranhamente não foi juntado pela autora 

na exordial, caberá a cada parte comprovar a culpa da ex adversa. 

Quanto à autora, caberá comprovar os danos alegados. Já indicadas 

provas pela autora, intime-se a ré para no prazo de 15 (quinze) dias 

indicar as provas que ainda pretende produzir. Em face do pedido de 

depósito do valor remanescente, o que evidencio boa-fé da parte 

demandada, e considerando que a Conta Única é remunerada, defiro o 

depósito do montante (R$ 14.000,00), devendo a parte emitir guia 

utilizando-se da ferramenta disponível no site do TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007662-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (REQUERENTE)

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007662-19.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ, DEBORAH 

MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos... Expeça-se em favor da credora certidão de 

crédito do valor, para habilitação nos autos da Recuperação Judicial, 

entregando-a à credora para encaminhamento ao juízo universal. Após, 

arquivem-se estes autos com as devidas anotações. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007662-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (REQUERENTE)

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007662-19.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ, DEBORAH 

MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos... Expeça-se em favor da credora certidão de 

crédito do valor, para habilitação nos autos da Recuperação Judicial, 

entregando-a à credora para encaminhamento ao juízo universal. Após, 

arquivem-se estes autos com as devidas anotações. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008034-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA GUEDES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE MATOS JUNIOR OAB - MT22018/O (ADVOGADO(A))

JOSIMAR GUEDES LEITE OAB - MT22016/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008034-31.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RENILDA GUEDES LEITE REU: CERVEJARIA PETROPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA Vistos... Por não verificar a possibilidade de 

julgamento antecipado e por levar em conta que as circunstâncias da 

causa presumem ser improvável a transação em audiência preliminar e 

pela economia e celeridade processuais, passo ao saneamento do feito. 

DA INÉPCIA DA INICIAL Aduz a ré que a inicial é inepta por não ter sido 

disponibilizada a garrafa onde se encontra o corpo estranho. Rejeito a 

preliminar por entender não se tratar de discussão pré-processual, mas 

do próprio mérito, inclusive, com a necessidade de outras provas – quiçá, 

pericial. Delimito que a prova deverá versar quanto à existência do corpo 

estranho por ocasião do envase da garrafa, ou seja, não colocado 

posteriormente, bem como, os danos morais que a autora alega ter 

sofrido. Para tanto, considerando que a autora não é destinatária final do 

produto, ou seja, é um bar, onde são revendidos os produtos da ré, 

indefiro o pedido de inversão do ônus da prova e determino que a prova 

quanto ao corpo estranho, ou seja, se já se encontrava no interior da 

garrafa antes de ser servida ou não, seja produzida pela autora. No 

mesmo sentido, caberá à autora a prova do dano moral que alega ter 

sofrido, posto ter sido servida a bebida em um bar, portanto, pessoa 

jurídica, a despeito da autora ser pessoa natural. Intimem as partes para 

no prazo de 15 (quinze) dias indicar as provas que pretendem produzir. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006141-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DE SOUZA CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006141-05.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): DIRCE DE SOUZA CANDIDO REU: TIM CELULAR S.A. Vistos... 

Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e por levar em 

conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar e pela economia e celeridade 

processuais, passo ao saneamento do feito. Delimito que a prova deverá 

versar quanto à validade do contrato que a autora afirma não ter firmado 

com a ré. Para tanto, considerando a farta documentação juntada pela ré 

em sua defesa, ou seja, contrato assinado e documentos pessoais da 

autora utilizados na contestação, aparentemente os mesmos juntados na 

inicial, a prova da fraude caberá à autora, inclusive, ante a alegação de 

que inexiste vínculo, o que afasta a relação de consumo e inversão do 

ônus da prova. Intimem as partes para no prazo de 15 (quinze) dias 

indicar as provas que pretendem produzir. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009101-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENIZIA BRANDAO DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009101-65.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA LENIZIA BRANDAO DE OLIVEIRA FERREIRA REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Defiro o pedido 

de Id. nº30101450. Decorrido o prazo, e havendo o depósito dos 

honorários periciais, expeça-se em favor do Sr. Perito. Em caso do não 

depósito, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010180-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FONTOLAN SCARAMUZZA OAB - MT220482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER MARTINS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010180-74.2020.8.11.0002. 

DEPRECANTE: JBS S/A REQUERIDO: KLEBER MARTINS DE LIMA Vistos... 

Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do 

presente de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002588-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMY CAROLINA DA CRUZ AMADO OAB - MT23453/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO GOMES AMADO OAB - MT11816/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S.A (REU)

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353-O (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (DENUNCIAÇÃO À 

LIDE)

PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI OAB - DF10671 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002588-81.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, OI S.A, LOCAR 

SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Vistos... Em virtude da impossibilidade 

da realização da audiência de instrução outrora designada, em virtude das 

medidas preventivas de saúde e combate ao COVID-19, hei por bem em 

designar nova data para a realização da audiência de instrução para o dia 

06/08/2020, às 16:00 horas. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009827-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009827-68.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOARES REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte 

autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao 

final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 06/08/2020, às 08:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 
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houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002091-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE LOURENCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002091-96.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSUE LOURENCO DA SILVA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Tutela de Urgência para determinar o cancelamento da UC 

e a retirada do seu nome do rol de inadimplentes, recebo-o na forma do 

art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos vejo que o autor é possuidor 

da UC nº 6/674695-2 e que o requerido emitiu 02 faturas de R$ 447,08 e 

R$ 403,67, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 20193, 

conforme documento juntado à Id. 18467325 - Pág. 1-2, valor esse muito 

alto se comparado aos outros meses, e que o não pagamento ensejaria no 

corte da energia elétrica. A respeito disso, o artigo 39 do Código de 

Defesa do Consumidor deixa claro, no parágrafo 10, que é considerada 

como prática abusiva elevar sem justa causa os preços de produtos e 

serviços. As alegações constantes da peça inicial se mostram 

verossímeis, autorizando que se possa deduzir a lógica dos fatos no 

sentido da configuração do defeito no serviço, consubstanciado, na 

cobrança de valor indevido, a partir da verificação de irregularidade no 

medidor, apurada unilateralmente pelo réu. Cumpre esclarecer que a 

Resolução ANEEL Nº 456/2000 dispõe no artigo 72, entre outras 

providências a serem tomadas ao se constatar a ocorrência de 

irregularidade, não apenas a elaboração do TOI, constante no inciso I, mas 

também das medidas previstas nos incisos II e III, que determinam que a 

concessionária deve promover perícia técnica, a ser realizada por terceiro 

legalmente habilitado, e implementar outros procedimentos necessários à 

fiel caracterização da irregularidade. Neste caso a Energisa atua em 

desacordo com os preceitos legislativos, ao exigir do cliente, pagamento 

de suposta multa por irregularidade em sua unidade consumidora, 

mediante perícia realizada de forma unilateral pelo réu. A princípio, cumpre 

ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre o fornecedor de energia 

elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo possível a interrupção da 

continuidade da prestação do serviço nos casos de inadimplência do 

consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 456, de 29 de 

novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo não pode 

ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público tem outros 

meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de meios 

coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor a 

pagar pela prestação do serviço público. Ressalto, ademais, que diante da 

controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos 

referidos valores, maior rigor e cautela deve a concessionária requerida 

adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento 

de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, 

entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida 

temerária. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado na cobrança 

elevada que pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica, que 

é tido como essencial, sendo, portanto, indispensável e sujeito ao princípio 

da continuidade da sua prestação, configurando segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR; I - Que as ENERGISA 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da UC 6/674695-2, 

pertencente a autora, em razão da discussão judicial quanto à validade da 

cobrança da fatura de Id. nº 18467325 - Pág. 1-2. II – E caso já tenha sido 

interrompida a energia elétrica na UC do autr, determino o imediato 

religamento, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 reais. Por 

ser medida de urgência, determino que seja cumprido por Oficial 

Plantonista. Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 06/08/2020, às 09:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por oficial, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009803-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. (AUTOR)

FABIANA ROCHA DA SILVA (AUTOR)

JOSEFA PAULINA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009803-06.2020.8.11.0002. 

AUTOR: JOSEFA PAULINA DA SILVA, FABIANA ROCHA DA SILVA, F. D. 

S. REU: SEGURADORA LÍDER Vistos... Defiro à assistência judiciaria a 

parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Nos termos 

do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 10/08/2020, às 14:00 horas 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 
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uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004832-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DAVI DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1004832-17.2016.8.11.0002 Vistos... Diante do termo de audiência (Id. nº 

4787887), informando a ausência injustificada da parte autora, aplico-lhe 

multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC[1]. 

No mais, intime-se a parte autora para impugnar a contestação (Id. nº 

4792660). Feito isso, digam as partes no prazo comum de dez dias, quais 

as provas pretendem produzir. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] § 8o O 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

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

Estado.

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1007799-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL MAYER JUNIOR (REQUERENTE)

EDILANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VALDECIR NEVES AIARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (REQUERIDO)

ADRIANO LUIZ DE ALBUQUERQUE NUNES (REQUERIDO)

APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007799-93.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: EDILANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA, NATANAEL 

MAYER JUNIOR, VALDECIR NEVES AIARDES REQUERIDO: RESIDENCIAL 

PARQUE CHAPADA DO POENTE, APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME, 

ADRIANO LUIZ DE ALBUQUERQUE NUNES Vistos... Recebo a emenda à 

inicial, e Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 

98 do CPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento 

de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro 

no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação 

para o dia 06/08/2020, às 09:30 horas a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, 

por correio, para comparecimento a respectiva audiência com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e 

defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a audiência 

supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Feito isso, conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010214-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690-O (ADVOGADO(A))

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jose Junior Souza Lima (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010214-49.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES REU: JOSE JUNIOR SOUZA 

LIMA Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos 

moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso 

haja levantamento de valores. Anote-se. Versa o pedido quanto a 

concessão de tutela antecipada para reivindicação de imóvel devidamente 

averbado, alegando o autor que o réu o está ocupando de forma indevida 

e injusta. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; Em se tratando de ação reivindicatória, de natureza real petitória, 

cabe à parte comprovar o domínio, cuja causa petendi resulta na 

existência de título aquisitivo da propriedade em seu nome. Em outras 

palavras, a pretensão da parte é obter a posse por conta de um título que 

lhe garanta e outorgue domínio. Já de início, tenho que a probabilidade do 

direito, notavelmente documental, é comprovada pela juntada da matricula 

sob a Id. nº 31156890 - Pág. 1-2, consignando a venda a autora, 

comprovando de forma suficiente a legítima propriedade, instituto que se 

aperfeiçoa com o registro na matrícula do imóvel. Verifico estar presente 

também a o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no que 

se refere à plausibilidade dos fatos alegados pela autora, pois revelam os 

prejuízos causados no aguardo do pretendido acolhimento do pedido, pois 

fica impossibilitada, face à indevida ocupação pela ré. Friso, portanto, que 

pelas provas trazidas aos autos, mesmo em caráter sumário perfunctório, 

induvidosa é a concessão da tutela, além do que não há perigo na 

irreversibilidade do provimento antecipado (CPC, art. 300, § 3°), por 

tratar-se de decisão que incide sobre direitos reais imobiliários. DIANTE 

DISSO, nos termos do art. 300 do CPC, CONCEDO A TUTELA, 

determinando que seja expedido mandado de intimação para o réu ou 

qualquer pessoa que esteja ocupando o imóvel objeto destes autos (Id. nº 

31156890 - Pág. 1-2), para o fim de desocupá-lo amigavelmente no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de MANDADO DE IMISSÃO DE 
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POSSE ou, até mesmo, arrombamento, se necessário (CPC, art. 498). Em 

que pese à manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 06/08/2020, às 

10:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010398-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARTINS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010398-05.2020.8.11.0002. 

AUTOR: ADRIANA MARTINS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

300 do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por 

indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros de maus 

pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que não 

possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de discussão de 

dívida, especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de 

crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL para 

DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das inscrições feitas 

no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores 

cobrados indevidamente indicada à Id. nº 31052485- Pág. 1, no prazo de 

cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos 

reais). Para tanto, com fulcro no art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

10/08/2020, às 15:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008189-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE VILELA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT4265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008189-63.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): FLAVIO HENRIQUE VILELA DE SOUZA REU: CIPASA VARZEA 

GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ORLEANS 

EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL para determinar em sede de liminar a realização da 

rescisão do contrato, bem como, a imediata devolução de 80% dos 

valores pagos pela autora. São requisitos para a concessão das tutelas 

de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar 

atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de 

um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida 

razoável. É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova 

capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito 

favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a 

causa julgada desde logo. Neste sentido, cumpre registrar que embora 

sensível aos argumentos da autora no tocante à antecipação da tutela 

para determinar a rescisão do contrato, bem como, a devolução dos 

valores pagos, observo que tal medida deságua na inexorável barreira da 

irreversibilidade do art. 300, § 3º, do CPC. A propósito, de recente decisão 

extraio a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – PRELIMINAR – CONVERSÃO DO RECURSO NA FORMA RETIDA 

– REJEIÇÃO – NATUREZA DE URGÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL – 

MÉRITO – RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

E PÂNICO – PRETENSÃO À DEMOLIÇÃO DE PAREDES EDIFICADAS NO 

SUBSOLO DO EDIFÍCIO, QUE ESTARIAM EM DESCONFORMIDADE COM O 

PROJETO ORIGINAL, À CUSTA DA CONSTRUTORA – TUTELA 

ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 

DO CPC – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO 

CONHECIDO DESPROVIDO. Havendo risco de a decisão interlocutória 

ocasionar prejuízo grave à parte recorrente, não há razão para apreciar o 

recurso pela via do agravo retido. Ausentes os requisitos previstos no 

artigo 273, “caput”, do Código de Processo Civil – verossimilhança das 

alegações, baseada em prova inequívoca – afigura-se impossível à 

antecipação da tutela. Não se concederá a antecipação da tutela quando 

houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (exegese do 

art. 273, §2º, do CPC). (AI 61959/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2015, 

Publicado no DJE 24/08/2015). DESSA FORMA, rejeito a tutela. Com fulcro 

no art.334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação 

para o dia 10/08/2020, às 09:30 horas a ser realizada por conciliador 
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capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, 

por correio, para comparecimento a respectiva audiência com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e 

defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a audiência 

supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010163-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO BATISTA TELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

GINCO URBANISMO LTDA (REU)

SEBO JALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTD (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010163-38.2020.8.11.0002. 

AUTOR: PEDRO PAULO BATISTA TELES REU: BRDU SPE VARZEA 

GRANDE LTDA, GINCO URBANISMO LTDA, SEBO JALES INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTD Vistos... Defiro à assistência 

judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

06/08/2020, às 10:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010271-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

ELAINE APARECIDA BABILONIA MARQUES (REQUERIDO)

francisco de assis marques (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010271-67.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: GERSON LEITE DE ARRUDA REQUERIDO: EXPRESSO NS 

TRANSPORTES LTDA, FRANCISCO DE ASSIS MARQUES, ELAINE 

APARECIDA BABILONIA MARQUES Vistos... Defiro à assistência judiciaria 

a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Nos termos 

do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 06/08/2020, às 11:00 horas 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000056-23.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WUESLEI RAMALHO SANTANA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000056-23.2020.8.11.0102. 

AUTOR(A): SILVIO DE ALMEIDA REU: WUESLEI RAMALHO SANTANA 

Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 

98 do CPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento 

de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro 

no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação 

para o dia 10/08/2020, às 14:30 horas a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, 

por correio, para comparecimento a respectiva audiência com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e 

defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a audiência 

supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 
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pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Feito isso, conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010357-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA GONCALINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010357-38.2020.8.11.0002. 

AUTOR: CELINA GONCALINA DA SILVA REU: VIVO S.A. Vistos... Defiro à 

parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do 

NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela 

antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos 

restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na 

forma do art. 300 do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora 

nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se 

por dívida que não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se 

tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a 

declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte 

dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, evidenciando a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do 

SPC e Serasa referente aos valores cobrados indevidamente indicada à 

Id. nº 31221606 - Pág. 6, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária 

que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Para tanto, com fulcro no art. §5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 10/05/2020, às 09:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010356-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010356-53.2020.8.11.0002. 

AUTOR: ROSILENE DOS SANTOS REU: VIVO S.A. Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

300 do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por 

indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros de maus 

pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que não 

possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de discussão de 

dívida, especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de 

crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

para DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das inscrições 

feitas no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente aos 

valores cobrados indevidamente indicada à Id. nº 31220482 - Pág. 6, no 

prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 

(trezentos reais). Para tanto, com fulcro no art. §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 10/05/2020, às 08:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011346-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA CASA NOVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011346-24.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: CERAMICA CASA NOVA LTDA - ME REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... 
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Por tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido 

de Tutela de Urgência para determinar a suspensão dos valores cobrados 

– recuperação de consumo, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para 

a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos vejo que o autor é possuidor 

da UC nº 6/654602-2 e que o requerido emitiu 01 fatura de Recuperação 

de Consumo de R$ 22.729,79 conforme documento juntado à Id. 30223883 

- Pág. 1, e que o não pagamento ensejaria corte da energia elétrica. A 

respeito disso, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor deixa 

claro, no parágrafo 10, que é considerada como prática abusiva elevar 

sem justa causa os preços de produtos e serviços. As alegações 

constantes da peça inicial se mostram verossímeis, autorizando que se 

possa deduzir a lógica dos fatos no sentido da configuração do defeito no 

serviço, consubstanciado, na cobrança de valor indevido, a partir da 

verificação de irregularidade no medidor, apurada unilateralmente pelo réu. 

Cumpre esclarecer que a Resolução ANEEL Nº 456/2000 dispõe no artigo 

72, entre outras providências a serem tomadas ao se constatar a 

ocorrência de irregularidade, não apenas a elaboração do TOI, constante 

no inciso I, mas também das medidas previstas nos incisos II e III, que 

determinam que a concessionária deve promover perícia técnica, a ser 

realizada por terceiro legalmente habilitado, e implementar outros 

procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade. Neste 

caso a Energisa atua em desacordo com os preceitos legislativos, ao 

exigir do cliente, pagamento de suposta multa por irregularidade em sua 

unidade consumidora, mediante perícia realizada de forma unilateral pelo 

réu. A princípio, cumpre ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre 

o fornecedor de energia elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo 

possível a interrupção da continuidade da prestação do serviço nos casos 

de inadimplência do consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 

456, de 29 de novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica 

– ANEEL. Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo 

não pode ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público 

tem outros meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de 

meios coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor 

a pagar pela prestação do serviço público. Ressalto, ademais, que diante 

da controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos 

referidos valores, maior rigor e cautela deve a concessionária requerida 

adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento 

de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, 

entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida 

temerária. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado na cobrança 

elevada que pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica, que 

é tido como essencial, sendo, portanto, indispensável e sujeito ao princípio 

da continuidade da sua prestação, configurando segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR; I - Que as ENERGISA 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, suspenda cobrança das 

faturas de recuperação de consumo indicadas à Id. 30223883 - Pág. 1, em 

razão da discussão judicial quanto à validade de sua cobrança. II - Que a 

concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora 6/654602-2 sob pena de multa diária que 

arbitro em R$ 500,00 reais. III – que a concessionária requerida se 

abstenha de incluir o nome do autor no rol de inadimplentes SERASA e 

SPC, sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 reais. Por ser medida de 

urgência, determino que seja cumprido por Oficial Plantonista. Diante do 

interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 10/08/2020, às 08:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1005624-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADRIANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005624-34.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIA ADRIANA DE JESUS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos... Defiro o pedido de novas cartas de citação dos 

requeridos, devendo a Sra. Gestora providencie a expedição de nova 

carta de citação no endereço indicado na Id. 24989683. Designo nova data 

de audiência de conciliação para o dia 06/08/2020, às 08:00 horas. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003089-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANCHES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZORAIDE OLIVEIRA SOARES OAB - MT2443-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO RIBEIRO DE SÁ OAB - MT2521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1003089-35.2017.8.11.0002 Vistos... Para que seja deferida 

a assistência judiciária, não basta a simples declaração da parte de que 

não se encontra em condições econômicas para pagar as custas do 

processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Deve, para tanto, comprovar a real necessidade da 

concessão do benefício, conforme disposição do artigo 5º, inciso LXXVI, 

da Constituição Federal, segundo o qual "O Estado prestará assistência 

jurídica e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Nesse 

sentido, verifico que a autora, no entanto, não juntou nenhum documento 

que comprovasse a falta de recursos que o impossibilitasse de arcar com 

as custas processuais. DESSA FORMA, rejeito o pedido, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

providencie o recolhimento das custas e taxas processuais de 

ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004072-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004072-68.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: JEFERSON SILVA LACERDA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT proposta por JEFERSON SILVA LACERDA em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 

Da análise dos autos, verifico que a Seguradora efetivou o pagamento 

voluntário dos valores à Id. nº 28186688, manifestando-se o credor 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará. 

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do 

credor, conforme requerido à Id. nº 28713596, devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005122-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL DIAS DRIGO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005122-95.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: EZIQUIEL DIAS DRIGO DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc... 

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

COM OBRIGACAO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARTS proposta por EZIQUIEL DIAS DRIGO DO NASCIMENTO interposta 

contra UNIMED CUIABÁ-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Afirma 

que foi demitido da empresa em 2015, e o requerente aderiu ao plano de 

saúde arcando com todas as despesas, conforme previsto em lei (Art. 30 

da Lei 9.656/98). Atesta que fora notificada pela requerida, esclarecendo 

que o prazo de manutenção do seu plano de saúde se encerará em 31 de 

julho de 2017 (02 anos) para aderir novo contrato (migrar), sendo-lhe 

assegurado a ausência de carência. Diante disso, requer o deferimento da 

liminar para manter a migração do contrato nos mesmos moldes (valores e 

coberturas) do contrato com a NORSA, ausente qualquer pedido de 

mérito. É O RELATÓRIO. PONDERO E DECIDO Por entender que a matéria 

aqui em discussão é exclusivamente de direito, julgo a ação 

antecipadamente, na forma do art. 330, I, do CPC. DA PERDA 

SUPERVENIENTE DO DIREITO Em análise aos autos, verifico constar 

informação de falecimento do autor, conforme Id. nº 16052656. O objeto 

da ação, apesar de mencionar o contrato que ensejou a negativa da ré, 

requer que seja mantido a migração do contrato nos mesmos moldes 

(valores e coberturas) do contrato com a NORSA, tratando-se, portanto, 

de ação de caráter personalíssimo. Neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA - FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE"HOME CARE"- 

MORTE DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO - PERDA DO 

OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - 

Constatada a morte da parte autora no curso do processo em que se 

pleiteia o fornecimento de serviço de"home care", impõe-se a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto da 

ação de obrigação de fazer" (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.11.327020-1/002, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa 

Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2017, publicação da 

sumula em 23/01/2018). Ainda, a saúde constitui um direito de todos os 

indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas 

sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade 

com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal. 

Constatada a urgência e a necessidade do tratamento médico pretendido, 

revela-se necessária a procedência do pedido, de modo a compelir o ente 

público a realizar a obrigação que lhe é imputada. O óbito do requerente 

resultou na perda superveniente do objeto da ação, inda porque 

intransmissível o direito que se pretendeu tutelado (mantimento do plano), 

a impedir a consecução da sucessão processual prevista pelo artigo 110, 

do Código de Processo Civil de 2015. Ainda sobre o tema: EMENTA: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - 

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - MORTE DA PARTE AUTORA - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DETERMINADA E NÃO EFETIVADA - 

AUSÊNCIA DE INTERESSE - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO - DESPESAS REALIZADAS - 

AÇÃO AUTÔNOMA. 1.Deferida a tutela antecipada que determina o 

custeio do tratamento de saúde de paciente que veio a falecer no curso 

da ação e, considerando a falta de interesse no seu prosseguimento, não 

deve ser anulada a sentença que extingue o processo sem o julgamento 

do mérito, em razão da perda de objeto. 2. As despesas suportadas pela 

operadora de plano de saúde devem ser objeto de ação autônoma. (TJ-MG 

- AC: 10024112183884001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de 

Julgamento: 12/09/2019, Data de Publicação: 20/09/2019). DIANTE DISSO, 

DECLARO EX OFFICIO O AUTOR COMO CARECEDOR DE AÇÃO POR 

AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL, JULGANDO 

ESTA AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

485, VI, do CPC. Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça 

gratuita. Por não terem os autores dado causa à extinção, deixo de 

arbitrar honorários advocatícios. Decorrido o prazo recursal, que deverá 

ser certificado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004807-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO - DPVAT S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004807-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

DAIANE FIGUEIREDO DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO - DPVAT S.A Vistos... Trata-se de Embargos 

Declaratórios opostos pela ré, argumentando existir omissão quanto à 

fundamentação dos honorários pelo réu, bem como, redução dos 

honorários periciais. Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver na decisão/sentença embargada qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade a ser sanada. Também são admitidos para correção de 

eventual erro material, conforme preconizado pela doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do julgado. Em que pese a irresignação da parte requerida, 
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entendo que de acordo com o art. 5º da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa, sendo o valor de R$ 

13.500,00 o teto máximo. No caso concreto, é incontroversa a ocorrência 

do acidente de trânsito e das lesões dele decorrentes, mas não a 

extensão da invalidez da autora. A prova pericial, neste contexto, é 

relevante e necessária para comprovar se das lesões sofridas decorreu 

invalidez permanente e, em caso positivo, se foi total ou parcial (neste 

caso, o segmento corporal atingido), completa ou incompleta (e o grau de 

repercussão: intensa, média, leve ou residual). Nesse sentido, havendo a 

discordância da Seguradora quanto ao valor requerido pelo autor em sua 

inicial, ou seja, o valor de R$ 13.500,00, deve este custear com os valores 

referentes à perícia médica a fim de diagnosticar a lesão e assim 

quantificar o valor a ser pago à parte, vez que incumbe ao réu, existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 

373, II). Em relação ao valor fixado, concernente aos honorários periciais 

no montante de R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, entendo que este 

remunera condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a 

existência ou não da invalidez permanente alegada nos autos. Convém 

destacar, que a realização da perícia em comento é minuciosa e se trata 

de trabalho médico para apurar por meio de exame físico pessoal, com o 

diagnóstico da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade laboral 

dela advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a 

análise dos quesitos e consequentes respostas. Note-se ainda, que no 

que concerne ao valor dos honorários periciais fixados, é cediço que não 

existe no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de 

honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é 

necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto 

a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente 

com o trabalho a ser desempenhado. Dessa forma, vislumbro que o 

montante outrora imposto está condizente com a realidade dos serviços a 

serem prestados pelo perito, cumprindo com a finalidade de remunerar 

com dignidade o trabalho do profissional, sem que acarrete enriquecimento 

ilícito do profissional técnico. Nesse sentido, sendo inapropriados os 

embargos, de caráter protelatório, condeno a ré à multa na forma do art. 

1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o valor atribuído à causa. Assim, 

REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. No impulso, digam as partes 

sobre o laudo pericial de Id. nº 22488014, no prazo comum de quinze dias. 

Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001134-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PASSOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001134-66.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEBER PASSOS MARTINS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT proposta por CLEBER PASSOS MARTINS em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIO DE SEGURO S/A. 

Informa o devedor à Id. nº 19824722 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor à Id. nº 20280429 

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 20280429 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001134-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PASSOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001134-66.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEBER PASSOS MARTINS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT proposta por CLEBER PASSOS MARTINS em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIO DE SEGURO S/A. 

Informa o devedor à Id. nº 19824722 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor à Id. nº 20280429 

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 20280429 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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008669-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON FIGUEIREDO CARRARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008669-12.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EXECUTADO: 

HUDSON FIGUEIREDO CARRARA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDORES SOLVENTES 

proposta por LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA em desfavor de 

HUDSON FIGUEIREDO CARRARA. Em face do que consta à Id. nº 

31137656 - Pág. 1, em que as partes comunicam a realização de acordo, 

requerem sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento da 

obrigação. Dessa forma, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos do art. 200 

do CPC, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, em consequência, 

SUSPENDO A TRAMITAÇÃO DO FEITO até o cumprimento do acordo ou 

manifestação das partes, na forma do art. 922 do mesmo códex. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008327-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN HENRIQUE DE SIQUEIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008327-98.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RENAN HENRIQUE DE SIQUEIRA CAMPOS REU: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Vistos, etc... 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por RENAN HENRIQUE DE 

SIQUEIRA CAMPOS, devidamente qualificado nos autos, em desfavor da 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT, também 

qualificada, em que alega e requer o seguinte: Diz ter-se interessado por 

um caminhão vendido pela ré, sendo o Iveco Stralis HD 570S42TN, placas 

NJE-5538, ano/modelo 2008, cor branca, tendo firmado com a ré contrato 

de compra e venda em 15.06.2018, pela importância de R$ 65.000,00, que 

pagou à vista. Antes da aquisição aponta ter vistoriado o veículo e 

aparentava estar em bom estado de conservação e uso, contudo, logo na 

primeira viagem apresentou problemas no motor, com falha e vazamento 

de óleo, pelo que foi abortada, com o retorno do veículo a Cuiabá. Alega 

ter contatado a ré, que encaminhou o veículo para uma oficina e conserto 

do caminhão. Ao ser-lhe entregue, conta que o mesmo problema 

aconteceu e a ré, nessa ocasião, não se responsabilizou pela retífica do 

utilitário. Ao enviar o caminhão para conserto, foi comprovada a existência 

de vício oculto, na iminência de fundir o motor, cujo serviço foi orçado em 

R$ 52.214,40, sendo R$ 23.214,40 de peças e R$ 29.000,00 de mão de 

obra. Requer a condenação da ré ao pagamento de danos morais, em 

montante não inferior a R$ 20.000,00, e da importância acima referente 

aos danos materiais. Termo de audiência no Id. 16372108, em que o autor 

e seu patrono não compareceram. Contestação no Id. 16848603, em que 

alega inexistir relação de consumo por não ser fornecedora habitual da 

operação realizada com o autor (venda e compra de veículos). Quanto ao 

estado do veículo, diz ter sido vendido ao autor sem apresentar nenhum 

defeito, inclusive, o autor declarou, conforme cláusula contratual, ter 

reconhecido o estado da coisa, tendo assumido a responsabilidade por 

despesas com consertos e reparos desde a aquisição. Diz, ainda, 

conquanto na posse do bem, não foi detectado nenhum problema no 

motor, e quando se propõe adquirir veículo com vários anos de uso e 

desgastes naturais, há o risco de problemas, o que deveria ser de 

conhecimento do autor, que diz trabalhar no ramo de transportes. Impugna 

a pretensão indenizatória e por entender não possuir responsabilidade 

pelos defeitos, que sequer há elementos que se trata de vícios ocultos, 

requer a improcedência dos pedidos, juntando procuração e documentos 

nos Id’s 16848607 a 16848612. Impugnação no Id. 17142460, vindo-me os 

autos conclusos para análise. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 

Julgo a lide antecipadamente por entender desnecessárias outras provas 

além das que constam nos autos. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais, alegando o autor que adquiriu um caminhão da 

ré que apresentou defeitos logo na primeira viagem, evidenciando 

tratar-se de vício oculto. DO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 

JUSTIÇA Observo que o autor e seu patrono deixaram de comparecer na 

audiência ocorrida em 07.11.2018 (Id. 16372108). Considerando que 

injustificável ausência, acolho o pedido da ré para APLICAR ao autor multa 

por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, § 8º, do 

NCPC, revertida em favor do Estado. DOS FATOS Irresigna-se o autor 

quanto ao defeito no veículo adquirido da ré, dizendo tratar-se de vício 

oculto. Inicialmente, registro que a relação aqui tratada não é de consumo, 

uma vez que a ré não exerce função de venda ou revenda de veículos, 

mas uma instituição financeira que alienou ao autor o veículo objeto da lide, 

possivelmente após retomada por quebra contratual de terceira pessoa – 

devedor fiduciário. Por consequência, afastam-se as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive, quanto aos vícios, 

devendo-se aplicar as regras próprias das operações entre particulares, 

ou seja, do Código Civil. Retornando ao ponto nodal, vejo que o contrato 

dispõe claramente quanto à responsabilidade do comprador (autor) na 

aquisição do veículo, ou seja, vistoria antes da tradição[1]. E nesse 

sentido, o autor afirma ter analisado o caminhão, conforme consta na 

exordial. O autor narra ter ele próprio feito a vistoria do veículo. Não junta 

na inicial – tão pouco afirma ter realizado – laudo de vistoria por mecânico 

ou oficina especializada que constatasse o estado da coisa, o que 

entendo altamente necessário no caso, por tratar-se de veículo utilitário e 

com 10 (dez) anos de uso, ainda que seu estado aparente fosse bom. 

Logo, tenho que o autor assumiu o risco de comprar um veículo sem 

qualquer cautela, deixando de realizar simples vistoria mecânica que, 

aparentemente, seria constatada por profissional hábil. Como salientado 

pela ré, o veículo também foi adquirido por valor abaixo de mercado. Em 

pesquisa no site da FIPE[2], tomando-se por base a data da compra 

(julho/2018), esse mesmo caminhão tinha como preço R$ 101.679,00, ou 

seja, o autor teve um abatimento no preço de quase R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais), o que deveria exigir um pouco mais de cautela na 

aquisição, ainda mais por tratar-se de profissional na área de transportes 

de cereais e sabedor que o veículo seria utilizado viagens com cargas. 

Portanto, entendo que o autor não pode responsabilizar a ré pelo ocorrido 

por ter adquirido o veículo no estado em que se encontrava e após 

vistoria, e por não ter realizado avaliação por profissional mecânico para 

indicar a existência prévia de defeitos, o que também afasta os danos 

morais pleiteados. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO 

USADO. PRELIMINAR AFASTADA. VEÍCULO COM 08 ANOS DE USO. 

DEFEITOS QUE DECORREM DO DESGASTE NATURAL DO VEÍCULO. VÍCIO 

OCULTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VISTORIA POR MECÂNICO 

DE CONFIANÇA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO. NEGLIGÊNCIA DO 

COMPRADOR. ASSUNÇÃO DO VEÍCULO NO ESTADO EM QUE SE 

ENCONTRAVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 362, inc. 

II e §1º do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito, a justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato ou logo após, em 

sendo caso de fato imprevisível. Logo, não há falar em nulidade do 

processo, em razão do acolhimento da justificativa apresentada pela parte 

ré. 2. Em que pese os problemas mecânicos após a aquisição do veículo, 

não se trata, no caso presente, de vícios ocultos, mas sim, avarias 

decorrentes do desgaste natural, em virtude da utilização das peças no 

transcurso do tempo, quando mais não seja pelo fato de que o veículo 

estava com 08 anos de uso, no momento da aquisição. PRELIMINAR 

AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso 

Cível, Nº 71007851876, Segunda Turma Recursal Cível do TJRS, Turmas 

Recursais, Relatora: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 

14-11-2018). DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

desta Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Pelo princípio da 

sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor da ré, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa 

(NCPC, art. 98, § 8º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do NCPC, 

considerando ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Pelo 

mesmo motivo suspendo a exigência de pagamento das custas 

processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos. Transitada em julgado e não 

havendo manifestação, ao arquivo com as devidas baixas. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito [1] Cláusula 4ª. (omissis) Parágrafo único: O COMPRADOR 

reconhece o estado atual de conservação do veículo, aceita recebe-lo no 

estado em que se encontra, e se responsabiliza por quaisquer despesas 

com consertos e reparos do bem desde a aquisição do mesmo. [2] 

h t t p s : / / v e i c u l o s . f i p e . o r g . b r ?

caminhao/iveco/7-2018/506037-0/2008/d/f5j1z5y3gn56

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007367-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO FILO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO OAB - MT23370-O (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))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007367-11.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

DENIVALDO FILO - ME REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos... Trata-se de Embargos Declaratórios manejados pelo 

requerente, argumentando que na r. decisão houve erro material quanto à 

indicação dos fatos e procedimento, vez que se trata de empresa, e não 

pessoa física. Analisando os autos, verifico que as argumentações do 

embargante merecem prosperar, vez que, em melhor análise da inicial e 
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seus documentos, vejo que que a decisão outrora juntada não diz respeito 

a esse procedimento, tratando-se de erro material. Nesse sentido, hei por 

bem em acolher os Embargos Declaratórios ofertados pelo requerente 

para, reconhecer o erro material, e revogar a decisão de Id. nº 3117774. 

No impulso, digam as partes no prazo comum de quinze dias, sobre as 

provas que pretendem produzir. Feito isso, conclusos para saneamento. 

Intime-se Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003083-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MORAIS ONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003083-57.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: VANESSA MORAIS ONORATO REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Vistos... Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela ré, 

argumentando existir omissão quanto à fundamentação dos honorários 

pelo réu, bem como, redução dos honorários periciais. Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão/sentença embargada 

qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Também são 

admitidos para correção de eventual erro material, conforme preconizado 

pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a 

alteração ou modificação do julgado. Em que pese a irresignação da parte 

requerida, entendo que de acordo com o art. 5º da Lei 6.194/74, para que 

haja o pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano 

advindo do sinistro, independentemente da existência de culpa, sendo o 

valor de R$ 13.500,00 o teto máximo. No caso concreto, é incontroversa a 

ocorrência do acidente de trânsito e das lesões dele decorrentes, mas 

não a extensão da invalidez da autora. A prova pericial, neste contexto, é 

relevante e necessária para comprovar se das lesões sofridas decorreu 

invalidez permanente e, em caso positivo, se foi total ou parcial (neste 

caso, o segmento corporal atingido), completa ou incompleta (e o grau de 

repercussão: intensa, média, leve ou residual). Nesse sentido, havendo a 

discordância da Seguradora quanto ao valor requerido pelo autor em sua 

inicial, ou seja, o valor de R$ 13.500,00, deve este custear com os valores 

referentes à perícia médica a fim de diagnosticar a lesão e assim 

quantificar o valor a ser pago à parte, vez que incumbe ao réu, existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 

373, II). Em relação ao valor fixado, concernente aos honorários periciais 

no montante de R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, entendo que este 

remunera condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a 

existência ou não da invalidez permanente alegada nos autos. Convém 

destacar, que a realização da perícia em comento é minuciosa e se trata 

de trabalho médico para apurar por meio de exame físico pessoal, com o 

diagnóstico da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade laboral 

dela advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a 

análise dos quesitos e consequentes respostas. Note-se ainda, que no 

que concerne ao valor dos honorários periciais fixados, é cediço que não 

existe no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de 

honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é 

necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto 

a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente 

com o trabalho a ser desempenhado. Dessa forma, vislumbro que o 

montante outrora imposto está condizente com a realidade dos serviços a 

serem prestados pelo perito, cumprindo com a finalidade de remunerar 

com dignidade o trabalho do profissional, sem que acarrete enriquecimento 

ilícito do profissional técnico. Nesse sentido, sendo inapropriados os 

embargos, de caráter protelatório, condeno a ré à multa na forma do art. 

1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o valor atribuído à causa. Assim, 

REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010267-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1010267-64.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 

ME REU: JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS Vistos... Trata-se de AÇÃO 

RESCISÓRIA DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA c/c 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E 

EMPREENDIMENTOS LTDA., em desfavor de JUCÉLIO RODRIGUES DOS 

SANTOS. Em face do que consta na (Id. nº. 28937797) em as partes 

comunicam a realização de acordo pondo fim ao processo, requerem sua 

homologação e a extinção do feito, HOMOLOGO O ACORDO POR 

SENTENÇA, nos termos do art. 158, do CPC, para que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos. Em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA 

na forma do art. 487, III, “b” do NCPC. Honorários advocatícios e custas 

processuais na forma convencionada. Decorrido o prazo, e não havendo 

manifestação das partes, certifique-se e arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011103-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BARBOZA RODRIGUES (AUTOR(A))

ELINETE BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1011103-71.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELINETE BARBOSA DA SILVA, VINICIUS BARBOZA 

RODRIGUES REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc... Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO proposta por ELINETE 

BARBOZA DA SILVA e VINICIUS BARBOZA RODRIGUES, devidamente 

qualificados nos autos, em desfavor de UNIC – UNIVERSIDADE DE 

CUIABÁ, também qualificada, em que alega e requer o seguinte: Dizem ter 

contratado os serviços da ré em 24.01.2018 para que o corréu Vinicius, à 

época, menor de idade, iniciasse o curso de Direito, todavia, por motivo de 

mudança, solicitou o cancelamento da matrícula 07 (sete) dias depois, ou 

seja, 30.01.2018, de forma que, não iniciado o período letivo, seria isento 

do pagamento das mensalidades, além de ter direito à restituição de 80% 

da matrícula. Apesar disso, em julho tomou conhecimento da inscrição de 

dos dados do corréu Vinicius no Serasa, pelo que se dirigiu à sede do réu 

em 21.07.2018 comunicando os fatos, inclusive, que havia solicitado o 

cancelamento anteriormente. Requer a concessão de tutela para 

suspensão dos efeitos restritivos no Serasa, SPC e outros. Ao final, 

requer a confirmação da medida, o cancelamento dos débitos e da 

matrícula do curso superior, bem como, a condenação da ré ao pagamento 

de indenização por danos morais, fixados em R$ 30.000,00. Juntam 

procuração e documentos nos Id’s 17092638 a 17092938. No Id. 

171336690 concedi a tutela antecipada e no Id. 18763196 foi juntado o 

termo de audiência de conciliação. Contestação no Id. 18763881, em que 

alega não ter o autor sofrido danos, mas um mero aborrecimento. Requer 

a improcedência, em especial, quanto ao pedido de danos morais, juntando 
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procuração e documentos nos Id’s 18763884 a 18763887. Impugnação no 

Id. 19583002, vindo-me os autos conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo a lide antecipadamente por 

entender desnecessárias outras provas além das que constam nos autos. 

Trata-se de Ação Declaratória c/c Danos Morais, alegando os autores que 

mesmo depois do cancelamento da matrícula, dias depois de realizada e 

antes do início das aulas, a ré enviou os dados do corréu Vinícius aos 

órgãos de proteção ao crédito. DA ILEGITIMIDADE ATIVA Da análise dos 

autos observo que o contrato e aditivo constam o coautor Vinicius como 

contratante, constando o nome de sua genitora, a coautora, apenas como 

sua responsável. Os fatos também são claros em indicar que a pretensão, 

tanto declaratória, quanto indenizatória, restringem-se a suposto dano 

sofrido pelo coautor – e não sua genitora – e o contrato por ele firmado, 

de forma que a ilegitimidade é medida que se impõe, especialmente pelo 

fato do autor já ter alcançado a maioridade civil e não mais ser 

representado por sua genitora. Dessa forma, DECLARO EX OFFICIO A 

ILEGITIMIDADE ATIVA de Elinete Barbosa da Silva, EXCLUINDO-A DA LIDE, 

na forma do art. 485, VI, do NCPC. Decorrido o prazo recursal providencie 

a Sra. Gestora a retificação dos dados do feito, certificando-se. DA 

CONFISSÃO E DOS FATOS DANOSOS Observo que a ré não contesta o 

fato gerador da demanda, ou seja, a inscrição do nome do coautor nos 

órgãos restritivos de crédito, limitando-se a tecer tese de que a situação 

resultaria em mero aborrecimento. Ou seja, a ré confirma, ainda que 

tacitamente, ter inserido o nome do autor em cadastros negativadores, o 

que, ao contrário do alegado em sua defesa, representa dano in re ipsa 

com a consequente culpa da instituição de ensino, que, seja pela ausência 

de contestação, seja pela própria leitura dos fatos, agiu culposamente em 

assim proceder, uma vez que havia pedido escrito de cancelamento da 

matrícula antes do início do período letivo. A ré, portanto, deveria ter 

processado o requerimento do autor e providenciado a automática baixa 

da matrícula, contatando o próximo candidato aprovado no vestibular para 

preenchimento da vaga do coautor, conforme regimento interno da ré, 

citado pelo autor na inicial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO – 

ACÓRDÃO QUE JULGOU RECURSO MONOCRATICAMENTE PARA 

MANTER A SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA 

SENTENÇA DO JUIZ LEIGO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DA 

PARTE RECLAMANTE – PROTESTO INDEVIDO DE CHEQUE – VOTO 

MONOCRÁTICO REFORMADO – RECURSO PROVIDO. A inscrição indevida, 

é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma 

vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a 

comprovação da extensão dos danos experimentados. Comprovando que 

a inscrição é indevida deve ser fixado a título de indenização por danos 

morais para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, a quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), levando-se em conta os valores dos três 

cheques protestados indevidamente. Agravo interno provido para anular o 

julgamento que aplica a súmula 385 do STJ, reformando para incluir danos 

morais. (N.U 1007627-08.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

16/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020). DO QUANTUM Relativamente 

ao valor, entendo elevado o montante pedido pelo autor, em R$ 30.000,00. 

Não tenho dúvidas acerca da culpa e dano sofrido pelo autor, quando o 

autor, na certeza de não mais possuir qualquer vínculo com a ré, toma 

conhecimento da inscrição de seu nome em bancos de dados de maus 

pagadores. Contudo, entendo que esse dano foi mediano, não sendo 

razoável a fixação no patamar pleiteado, não balizado, a meu ver, no 

binômio reparação x punição. Logo, entendo que o montante de R$ 

10.000,00 é suficiente para impor à ré o ônus por sua conduta e o caráter 

punitivo, sem representar enriquecimento sem causa. DIANTE DO 

EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação 

Declaratória c/c Danos Morais para DECLARAR INEXISTENTE os efeitos do 

contrato objeto da lide, em especial, os valores cobrados, TORNANDO 

SEM EFEITO os seus termos. Ainda, CONDENO a ré ao pagamento de 

indenização por danos morais em favor do autor, que fixo em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). No mais, CONFIRMO a tutela outrora concedida. 

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com 

juros desde a citação (CC, art. 405) e correção monetária pelo INPC desde 

o arbitramento (Súm. 362, do STJ). Pelo princípio da sucumbência e por 

entender que o autor decaiu apenas no quantum, condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios 

em favor do autor, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Decorrido o prazo 

recursal, intime-se o autor para manifestar interesse no cumprimento da 

sentença, sob pena de arquivamento. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011226-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA VIEIRA DE MOURA (EXECUTADO)

ENIO ANTONIO GONCALVES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1011226-35.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA 

EXECUTADO: CLAUDIA VIEIRA DE MOURA, ENIO ANTONIO GONCALVES 

JUNIOR Vistos... Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

proposta por MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA em 

desfavor de CLAUDIA VIEIRA DE MOURA, ENIO ANTONIO GONCALVES 

JUNIOR. Em face do que consta à Id. nº 27679817 - Pág. 1, em que as 

partes comunicam a realização de acordo, requerem sua homologação e 

suspensão do feito até o cumprimento da obrigação. Dessa forma, 

HOMOLOGO O ACORDO, nos termos do art. 200 do CPC, para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos, em consequência, SUSPENDO A 

TRAMITAÇÃO DO FEITO até o cumprimento do acordo ou manifestação 

das partes, na forma do art. 922 do mesmo códex. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011702-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS LAFAIETE 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO AUGUSTO DE REZENDE BARBOSA OAB - MG142189 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA PANG MARTIM LEITE (EXECUTADO)

DIEGO DE ALMEIDA BOTELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1011702-73.2019.8.11.0002. 

EXEQUENTE: FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CONS 

LAFAIETE EXECUTADO: PRISCILLA PANG MARTIM LEITE, DIEGO DE 

ALMEIDA BOTELHO Vistos... Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL proposta por FUNDACAO MUNICIPAL DE ENSINO 

SUPERIOR DE CONS LAFAIETE em desfavor de PRISCILLA PANG MARTIM 

LEITE, DIEGO DE ALMEIDA BOTELHO. Em face do que consta à Id. nº 

27265237 - Pág. 1, em as partes comunicam a realização de acordo pondo 

fim ao processo, requerem sua homologação e a extinção do feito, 

HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos termos do art. 158, do CPC, 

para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 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. 

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004832-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DAVI DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004832-17.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUIZ DAVI DE SOUZA REU: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por LUIZ DAVI DE 

SOUZA devidamente qualificado nos autos, em desfavor de BANCO IBI 

S.A BANCO MULTIPLO , que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte: 

Alega que tomou conhecimento de restrição de crédito lançada em seu 

nome por dívida junto à ré, no importe de R$ 772,36, datada de 14/06/2016, 

referente ao contrato n.° 4283041013816000, contudo, sempre cumpriu 

suas obrigações e não foi previamente notificado do apontamento. Afirma 

ainda que não possui nenhuma relação jurídica com a empresa. Requer 

seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos 

morais, sendo estes a serem fixados pelo juízo, requer ainda a inversão 

do ônus da prova, requer as benesses da gratuidade da justiça. Junta 

instrumento procuratório e comprovante de endereço, declaração de 

hipossuficiência e documento de comprovação. Recebi a petição inicial e 

deferi a assistência judiciaria gratuita, determinei ainda a citação da 

empresa requerida. Devidamente citada a parte requerida apresentou sua 

peça de defesa e nela arguiu que a requerente não tentou solucionar o 

imbróglio administrativamente, outrossim afirma ainda que a condenação 

por dano moral não merece prosperar pois a parte autora possui outras 

inscrições em seu nome. Ao final requer seja declarado improcedente os 

pedidos elencados na peça inicial. Com a peça de defesa a requerida 

juntou procuração, substabelecimento e ata da assembleia geral 

constitutiva. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por não terem as partes manifestado interesse na 

dilação probatória. DOS FATOS As argumentações do autor, após detida 

análise dos autos, a meu ver, não devem prosperar. O tese para 

propositura da ação, conforme verifico na inicial, que delimita a pretensão, 

não se refere a fraude na contratação ou utilização de seus documentos 

pessoais, mas o fato de que “...não reconhece a divida* em questão, uma 

vez que sempre cumpriu com suas obrigações.” (sic,), e que não foi 

previamente notificado da restrição. Diante da informação da autora de 

que sempre cumpriu as obrigações, caber-lhe-ia produzir provas de 

quitação nesse aspecto, o que não realizou e sequer requereu na fase 

própria. A ré, por seu turno, não fez juntada alguma de nenhum 

documento, nem tampouco de tela sistêmica, ou alguma outra forma de 

prova de que pudesse me convencer de que danos não causou a parte 

autora. Alias a requerida limitou – se a alegar tão somente e somente de 

que danos não causou ao autor, expressou ainda a tese de que o autor 

possui outras inscrições em seu nome, o que ao meu ver merece 

prosperar. Outrossim a parte autora quando da oportunidade de impugnar 

as alegações da requerida não apresentou a famigerada peça de 

impugnação, o que entendo ainda que o autor esta desinteressado no 

deslinde do presente feito. Na mesma ótica dos autos se extrai que o 

documento de prova apresentado consta outras inscrições nas entidades 

protetoras de crédito, o que me faz observar os preceitos mandamentais 

da Sumula 385/STJ. No entanto, do extrato apresentado, logro êxito em 

localizar que a requerente possui outras anotações em seu cadastro, o 

que neste caso necessário se faz observar a epigrafe da Sumula 385 do 

STJ. A Súmula 385, do STJ foi proferida para unificar o entendimento de 

que quando um órgão de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc) 

inscreve um devedor em seus cadastros de inadimplentes de forma 

equivocada, mas, caso haja em nome desse devedor débitos legítimos 

inscritos anteriormente, não haveria dano moral a ser ressarcido. A rasa 

aplicação dessa súmula repercutiu seriamente inúmeras demandas 

judiciais de consumidores que foram indevidamente cadastrados por 

fornecedores, sendo negado o seu direito de reparação pelo dano moral 

causado por esses atos. (exemplos.: Rec.Cível n. 710037881531, 3a. 

Turma Recursal Cível do TJ/RS, julg. 29.11.2012; Ap. Cível n. 61152/2013, 

1a. Câmara Cível do TJ/MT, DJE 21/11/2013; Ap. Cível n. 

87522720118260405, 3ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, DJ 

01/12/2011). SÚMULA N. 385 Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Relativamente à alegação da autora no sentido de que não foi previamente 

notificada das restrições de crédito, entendo também não prosperar diante 

do disposto na Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, que 

estabelece como sendo de responsabilidade do órgão mantenedor o ato 

de intimação. Verbis: Súmula 359-STJ. Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. Logo, manifestamente ilegítima a ré para ser 

demandada nesse sentido, o que, sem maiores delongas, afasto a 

pretensão. Logo, entendo que a pretensão inaugural não deve prosperar, 

tão pouco, quanto aos danos de aspecto moral. Ademais, sendo a 

alegação inaugural de que sempre adimpliu suas obrigações, à autora 

caberia demonstrar os efetivos pagamentos, o que nem mesmo se deu ao 

trabalho de citar, tão pouco, trazer aos autos os respectivos 

comprovantes. “Ex positis” Ante a presença do preceito mandamental 

constante na sumula 385/STJ... JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. DECLARO inexistente o apontamento contido no extrato 

apresentado conforme ID Nº 4142031 concernente ao contrato nº 

4283041013816000. Pelo princípio da sucumbência, condeno o autor ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados 

em dez por cento sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º e 

art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC[1]. Custas 

processuais pelo autor, cuja obrigação deverá ser suspensa (NCPC, art. 

98, § 3º). Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao arquivo 

com as devidas baixas. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Várzea 

Grande-MT, (assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

[1] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002524-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LIMA FAUSTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002524-71.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): SILVANA LIMA FAUSTINO REU: VIVO S.A. Vistos, etc... 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por SILVANA LIMA FAUSTINO 

devidamente qualificado nos autos, em desfavor de VIVO S/A, que, em 

síntese, informa e pleiteia o seguinte: Alega que tomou conhecimento de 

restrição de crédito lançada em seu nome por dívida junto à ré, no importe 

de R$ 115,41, datada de 17/03/2016, referente ao contrato n.° 

2143906681, contudo, sempre cumpriu suas obrigações e não foi 

previamente notificado do apontamento. Afirma ainda que não possui 

nenhuma relação jurídica com a empresa. Requer a concessão de tutela 

para baixa do apontamento em seu nome e, ao final, a anulação do 

contrato e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 

morais, fixados em R$ 11.884,59 requer ainda a inversão do ônus da 

prova. Junta instrumento procuratório e comprovante de endereço, 

declaração de hipossuficiência e documento de comprovação. Recebi a 

petição inicial e deferi a assistência judiciaria gratuita, determinei ainda a 

citação da empresa requerida. Devidamente citada a parte requerida 

apresentou sua peça de defesa e nela arguiu que a requerente não tentou 

solucionar o imbróglio administrativamente, afirma que fora localizado o 

contrato que a requerente tem com a empresa requerida, afirma também 

que houve a utilização do terminal e inclusive alguns pagamentos 

realizados pela parte autora. Por fim afirma que não existe ilicitude na ação 

da requerida, haja vista que prestou devidamente seu serviço e tem o 

direito de receber pelas prestações a autora. Salienta a presença de má 

fé por parte da autora, pois a mesma desconhece a existência de débito 
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legitimo com a empresa ré aduzindo que não possui nenhum débito na 

referida conta. Salienta ainda estar presente os requisitos previstos na 

Sumula 385 do STJ. Ao final requer seja julgados totalmente 

improcedentes os pedidos elencados na peça inicial. Com a peça de 

defesa a requerida fez juntada de procuração, substabelecimento e 

contrato devidamente assinado. A parte autora não apresentou sua 

impugnação a contestação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 

Julgo esta ação antecipadamente por não terem as partes manifestado 

interesse na dilação probatória. Indefiro a tese preliminar lançada pela 

requerida, uma vez que não se vislumbra nos autos eventual pedido de 

desistência. Indefiro ainda o pedido de contraposto apresentado por 

ocasião da contestação, uma vez que nada juntou com sua peça de 

defesa, nem tampouco as citadas telas sistêmicas. DOS FATOS As 

argumentações do autor, após detida análise dos autos, a meu ver, não 

devem prosperar. O tese para propositura da ação, conforme verifico na 

inicial, que delimita a pretensão, não se refere a fraude na contratação ou 

utilização de seus documentos pessoais, mas o fato de que “...não 

reconhece a divida* em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas 

obrigações.” (sic,), e que não foi previamente notificada da restrição. 

Diante da informação da autora de que sempre cumpriu as obrigações, 

caber-lhe-ia produzir provas de quitação nesse aspecto, o que não 

realizou e sequer requereu na fase própria. A ré, por seu turno, mediante 

juntada de telas sistêmicas e faturas de consumo, comprovou a existência 

da contratação e instalação do terminal, elementos que põem em xeque a 

singela alegação da autora de que sempre cumpriu suas obrigações. Na 

mesma ótica dos autos se extrai que o documento de prova apresentado 

consta outras inscrições nas entidades protetoras de crédito, o que me 

faz observar os preceitos mandamentais da Sumula 385/STJ. No entanto, 

do extrato apresentado, logro êxito em localizar que a requerente possui 

outras anotações em seu cadastro, o que neste caso necessário se faz 

observar a epigrafe da Sumula 385 do STJ. A Súmula 385, do STJ foi 

proferida para unificar o entendimento de que quando um órgão de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc) inscreve um devedor em seus 

cadastros de inadimplentes de forma equivocada, mas, caso haja em 

nome desse devedor débitos legítimos inscritos anteriormente, não haveria 

dano moral a ser ressarcido. A rasa aplicação dessa súmula repercutiu 

seriamente inúmeras demandas judiciais de consumidores que foram 

indevidamente cadastrados por fornecedores, sendo negado o seu direito 

de reparação pelo dano moral causado por esses atos. (exemplos.: 

Rec.Cível n. 710037881531, 3a. Turma Recursal Cível do TJ/RS, julg. 

29.11.2012; Ap. Cível n. 61152/2013, 1a. Câmara Cível do TJ/MT, DJE 

21/11/2013; Ap. Cível n. 87522720118260405, 3ª Câmara de Direito 

Privado do TJ/SP, DJ 01/12/2011). SÚMULA N. 385 Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Relativamente à alegação da autora no sentido de que não 

foi previamente notificada das restrições de crédito, entendo também não 

prosperar diante do disposto na Súmula 359, do Superior Tribunal de 

Justiça, que estabelece como sendo de responsabilidade do órgão 

mantenedor o ato de intimação. Verbis: Súmula 359-STJ. Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Logo, manifestamente ilegítima a ré para 

ser demandada nesse sentido, o que, sem maiores delongas, afasto a 

pretensão. Logo, entendo que a pretensão inaugural não deve prosperar, 

tão pouco, quanto aos danos de aspecto moral, visto ter sido demonstrado 

pela ré a utilização dos terminais e cancelamento por falta de pagamento. 

Ademais, sendo a alegação inaugural de que sempre adimpliu suas 

obrigações, à autora caberia demonstrar os efetivos pagamentos, o que 

nem mesmo se deu ao trabalho de citar, tão pouco, trazer aos autos os 

respectivos comprovantes. Relativamente à alegação da autora no sentido 

de que não foi previamente notificada das restrições de crédito, entendo 

também não prosperar diante do disposto na Súmula 359, do Superior 

Tribunal de Justiça, que estabelece como sendo de responsabilidade do 

órgão mantenedor o ato de intimação. Verbis: Súmula 359-STJ. Cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. Logo, manifestamente ilegítima a 

ré para ser demandada nesse sentido, o que, sem maiores delongas, 

afasto a pretensão. DA MÁ-FÉ Tenho me deparado com dezenas de 

ações com o mesmo fundamento, quase todas sob o patrocínio do 

causídico da autora, em que a parte, sem adentrar na questão de fraude 

na contratação, simplesmente alega ter cumprido as obrigações, o que 

tornaria indevido o apontamento. Em quase todas as ações, que se 

mostram totalmente genéricos os fatos e fundamentos, as empresas e 

concessionária demonstram a efetiva contratação dos serviços e a 

ausência de veracidade nos fatos, o que também ocorre no caso vertente, 

o que evidencia sem sombra de dúvidas o cometimento de conduta pérfida 

pela parte, que flagrantemente falta com a verdade para obtenção de 

provimento jurisdicional ilegal, induzindo o juízo a tanto. Tais 

circunstâncias, ao que tenho visto frequentemente, também ocorrem por 

ter a parte conhecimento de que, em diversos casos, a empresa não terá 

tempo hábil para apresentar no prazo da defesa toda a documentação a 

comprovar a relação jurídica, brincando com a Justiça como uma 

verdadeira roleta russa. Ou seja, a parte cometeu as condutas previstas 

no art. 80, I, II, III, do NCPC, devendo ser, portanto, apenada. Também não 

posso deixar de censurar a conduta do profissional na propositura de 

ações dessa natureza, visto que, quando devidamente comprovada pela 

empresa demandada a relação jurídica entre as partes, em sua 

manifestação altera totalmente os fatos, arguindo, nessa ocasião, a 

ocorrência de fraude, o que me leva a concluir que o causídico, quando 

contratado pela parte, tinha efetivo conhecimento da existência do débito e 

utilizou o Judiciário, com teses falaciosas, para exclusão das informações 

negativas no nome da parte. Tenho, contudo, que descabe ao julgador 

aplicar pena ao advogado por ato temerário, ainda que evidenciado de 

forma estreme de dúvidas, visto ser incumbência do órgão de classe por 

seu Tribunal de Ética, o que deve ser feito com a comunicação dos fatos 

aqui ocorridos e encaminhamento de peças dos autos. Assim, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais. Pelo princípio da sucumbência, 

condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, 

esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa 

(NCPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do 

CPC[1]. Custas processuais pelo autor, cuja obrigação deverá ser 

suspensa (NCPC, art. 98, § 3º). Ainda, condeno o autor, ex officio, ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% sobre o valor 

corrigido da causa (NCPC, art. 81). Extraia a Sra. Gestora fotocópia dos 

autos para encaminhamento ao Tribunal de Ética da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seção Mato Grosso, para apuração de falta 

funcional do advogado, e eventual aplicação de pena. Transitada em 

julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com as devidas baixas. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Várzea Grande-MT, Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito [1] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002526-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LIMA FAUSTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002526-41.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): SILVANA LIMA FAUSTINO REU: VIVO S.A. Vistos, etc... 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por SILVANA LIMA FAUSTINO 

devidamente qualificado nos autos, em desfavor de VIVO S/A, que, em 

síntese, informa e pleiteia o seguinte: Alega que tomou conhecimento de 

restrição de crédito lançada em seu nome por dívida junto à ré, no importe 

de R$ 193,81, datada de 17/02/2016, referente ao contrato n.° 

1902158351, contudo, sempre cumpriu suas obrigações e não foi 

previamente notificado do apontamento. Afirma ainda que não possui 

nenhuma relação jurídica com a empresa. Requer a concessão de tutela 

para baixa do apontamento em seu nome e, ao final, a anulação do 

contrato e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 
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morais, fixados em R$ 11.806,03 requeri ainda a inversão do ônus da 

prova. Junta instrumento procuratório e comprovante de endereço, 

declaração de hipossuficiência e documento de comprovação. Recebi a 

petição inicial e deferi a inversão do ônus da prova conforme o requerido 

pela autora. Devidamente citada a parte requerida apresentou sua peça de 

defesa e nela arguiu que a requeria realizou nos autos eventual pedido de 

desistência e em sede de preliminar a requerida aponta que não aceita tal 

pedido formulado. No mais afirma ter agido no exercício regular do direito 

de credora ao efetuar a cobrança, alega ainda que a autora possui 

relação jurídica com a empresa requerida. Aponta também que a requerida 

possui outras inscrições em seu nome e não merece ser indenizada pelos 

danos morais. Ao final requer, sejam julgados totalmente improcedentes os 

pedidos elencados na peça vestibular. Com a contestação a requerida fez 

juntada de procuração, substabelecimento e petição e habilitação nos 

autos. A autora não apresentou sua tese de impugnação a contestação. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente 

por não terem as partes manifestado interesse na dilação probatória. 

Indefiro a tese preliminar lançada pela requerida, uma vez que não se 

vislumbra nos autos eventual pedido de desistência. Indefiro ainda o 

pedido de contraposto apresentado por ocasião da contestação, uma vez 

que nada juntou com sua peça de defesa, nem tampouco as citadas telas 

sistêmicas. DOS FATOS As argumentações do autor, após detida análise 

dos autos, a meu ver, não devem prosperar. O tese para propositura da 

ação, conforme verifico na inicial, que delimita a pretensão, não se refere 

a fraude na contratação ou utilização de seus documentos pessoais, mas 

o fato de que “...não reconhece a divida* em questão, uma vez que 

sempre cumpriu com suas obrigações.” (sic,), e que não foi previamente 

notificada da restrição. Diante da informação da autora de que sempre 

cumpriu as obrigações, caber-lhe-ia produzir provas de quitação nesse 

aspecto, o que não realizou e sequer requereu na fase própria. A ré por 

sua vez se limitou a alegar que danos não causou a autora e que houve 

mesmo o contrato, mas compulsando os autos esta Magistrada não logrou 

êxito em localizar qualquer tipo de prova, ou seja, a requeria alega e não 

faz juntada alguma nem tampouco as famigeradas telas sistêmicas. No 

entanto, do extrato apresentado, logro êxito em localizar que a requerente 

possui outras anotações em seu cadastro, o que neste caso necessário 

se faz observar a epigrafe da Sumula 385 do STJ. A Súmula 385, do STJ 

foi proferida para unificar o entendimento de que quando um órgão de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc) inscreve um devedor em seus 

cadastros de inadimplentes de forma equivocada, mas, caso haja em 

nome desse devedor débitos legítimos inscritos anteriormente, não haveria 

dano moral a ser ressarcido. A rasa aplicação dessa súmula repercutiu 

seriamente inúmeras demandas judiciais de consumidores que foram 

indevidamente cadastrados por fornecedores, sendo negado o seu direito 

de reparação pelo dano moral causado por esses atos. (exemplos.: 

Rec.Cível n. 710037881531, 3a. Turma Recursal Cível do TJ/RS, julg. 

29.11.2012; Ap. Cível n. 61152/2013, 1a. Câmara Cível do TJ/MT, DJE 

21/11/2013; Ap. Cível n. 87522720118260405, 3ª Câmara de Direito 

Privado do TJ/SP, DJ 01/12/2011). SÚMULA N. 385 Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Relativamente à alegação da autora no sentido de que não 

foi previamente notificada das restrições de crédito, entendo também não 

prosperar diante do disposto na Súmula 359, do Superior Tribunal de 

Justiça, que estabelece como sendo de responsabilidade do órgão 

mantenedor o ato de intimação. Verbis: Súmula 359-STJ. Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Logo, manifestamente ilegítima a ré para 

ser demandada nesse sentido, o que, sem maiores delongas, afasto a 

pretensão. “Ex positis” JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. 

Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em dez por 

cento sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 

2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC[1]. Custas processuais pelo 

autor, cuja obrigação deverá ser suspensa (NCPC, art. 98, § 3º). 

Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com as 

devidas baixas. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Várzea 

Grande-MT (assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

[1] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1009693-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R BITENCOURT CONSTRUCOES EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - TO2841-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA BARROS DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1009693-75.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): R BITENCOURT CONSTRUCOES EIRELI REU: GONCALINA 

BARROS DA SILVA Vistos, etc... Trata-se de INTERDITO PROIBITÓRIO 

proposto por R BITENCOURT CONSTRUÇÕES EIRELI–ME, devidamente 

qualificada nos autos, em desfavor de GONÇALINA BARROS DA SILVA, 

em que alega e requer o seguinte: Diz ser proprietária e possuidora do lote 

urbano localizado na Rua 15, Lote 10, Quadra 52, Loteamento Paiaguás, 

matriculado no CRI desta Comarca sob o n.º 107.479, onde estava 

terraplanando e murando para edificação de casas para o Programa 

“Minha Casa, Minha Vida”. Diz que em 17.09.2019 iniciou a limpeza e 

terraplanagem e enviou o material para início das obras. Em 21/09, quando 

já iniciados os trabalhos de muro e proteção do terreno, seus prepostos 

surpreenderam-se com a presença da ré, acompanhada por duas filhas e 

dois genros, que afirmaram ser de propriedade da ré, quando se iniciou a 

discussão. Salienta, inclusive, que Raimundo Pionorio, seu empregado, foi 

ameaçado por facão, além de empurrado pelos genros da ré. Em razão 

desses fatos, aponta que seus prepostos ficaram receosos em 

permanecer na área para dela cuidar, razão pela qual requer a concessão 

de tutela para preservar sua posse e, ao final, a confirmação da medida, 

com imposição de multa na hipótese de descumprimento. Junta procuração 

e documentos nos Id’s 16152459 a 16152957. Oportunizada emenda para 

prova de recolhimento das custas, no Id. 17582991 concedi a liminar, 

determinando a expedição de mandado proibitório. Cumprida a liminar e 

citada a ré, conforme certidão de Id. 18508614, deixou de ofertar defesa, 

tão pouco, compareceu na audiência conciliatória, vindo-me os autos 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: 

Julgo a lide antecipadamente por verificar que a ré não ofertou defesa e 

que a matéria prescinde de dilação probatória. Trata-se de Interdito 

Proibitório, dizendo a autora que foi impedida pela ré em realizar obras no 

lote de sua propriedade. DO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 

JUSTIÇA Observo que a ré foi citada em 08.03.2019, conforme certidão de 

Id. 18508614, e deixou de comparecer na audiência ocorrida em 

10.04.2019 (Id. 19319765). Considerando a injustificável ausência da ré, 

APLICO-LHE ex officio multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos 

termos do art. 334, § 8º, do NCPC, revertida em favor do Estado. DA 

REVELIA Citada pessoalmente para tomar conhecimento desta ação e 

defender-se, a ré quedou-se inerte, deixando de oferecer defesa no 

prazo de lei, ciente das penas em caso de contumácia. Assim, DECRETO 

SUA REVELIA, presumindo sua aceitação dos fatos da inicial como 

verdadeiros. DO INTERDITO Para caracterizar o direito ao interdito ou 

proteção possessória, deve a parte, como pressuposto, comprovar a 

posse sobre a área litigiosa e os demais requisitos expressos nos arts. 

561 e 567, do CPC, em específico, justo receio de ser molestado em sua 

posse. Ao analisar a inicial observei elementos suficientes para 

comprovar a posse da autora e os atos de turbação da ré, que geraram, 

inclusive, notificação extrajudicial, da qual a demandada negou-se a dar 

ciência (Id. 16152957). As fotografias juntadas pela autora também 

comprovam a alegação de que teria iniciado os trabalhos de construção 

do muro e limpeza. Além da autora ser proprietária da área, vez que a 

adquiriu mediante contrato de compra e venda, os elementos dos autos 

levam-me a concluir que mantinha a posse sobre o terreno, inclusive, os 

atos de ameaça, considerando a notificação. Consequentemente, em face 

dos atos de ameaça praticados pela ré, que foram confirmados pela 

revelia, aplica-se o princípio da fungibilidade (CPC, art. 554[1]), devendo 

ser outorgada à autora a proteção possessória, na forma prevista no art. 

560, do NCPC, verbis: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na 
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posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. DIANTE 

DISSO, JULGO PROCEDENTES os pedidos desta Ação de Interdito 

Proibitório para, na forma do art. 554 c/c art. 560, do NCPC, MANTER A 

AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL LITIGIOSO, pena de multa diária, que fixo 

em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Ainda, TORNO DEFINITIVA a 

liminar outrora concedida. Pelo princípio da sucumbência condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios 

em favor da autora, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando 

o ínfimo valor atribuído à causa. Decorrido o prazo recursal, intime-se o 

autor para manifestar interesse no cumprimento da sentença, sob pena de 

arquivamento. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] Art. 554. A propositura 

de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz 

conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela 

cujos pressupostos estejam provados.

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008926-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RONEY LACERDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE APARECIDA MENDES DA SILVA OAB - MT24252/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Edson da Silva Costa (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008926-37.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SEBASTIAO RONEY LACERDA SANTOS REU: EDSON DA 

SILVA COSTA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE 

proposta por SEBASTIÃO RONEY LACERDA SANTOS, devidamente 

qualificado nos autos, em desfavor de EDSON DA SILVA COSTA, em que 

argumenta e requer o seguinte: Alega que em 03.04.2018 adquiriu da 

Caixa Econômica Federal o imóvel localizado na Rua Sidônio Rondon de 

Morais (antiga Rua T1), Lote 24, Quadra 146, Jardim Paula I (Residencial 

Alberto Canellas), pelo valor de R$ 76.800,00, sendo a compra registrada 

na matrícula do imóvel. Após buscar a desocupação, o réu negou-se, 

inclusive, foi notificado extrajudicialmente, o que, todavia, não surtiu efeito, 

por ter continuado a ocupação irregular do imóvel. Registra que o réu é 

ex-marido da mutuária anterior e o bem foi retomado pela CEF por 

inadimplência. Requer a concessão de tutela para determinar que o réu 

desocupe o imóvel. Ao final, requer a confirmação da medida, com a 

imissão definitiva, bem como, a condenação do réu ao ressarcir eventuais 

danos ao imóvel e pagamento de taxa de ocupação, no importe de 1% 

sobre o valor da aquisição. Junta procuração e documentos nos Id’s 

15653472 a 15653898. No Id. 15658089 concedi a tutela para 

desocupação do imóvel. Termos de audiência de conciliação nos Id’s 

16695191 e 18325188, em que o réu não se fez presente. Não ofertada 

contestação, o autor pediu o decreto da revelia e o julgamento antecipado 

da lide, vindo-me os autos conclusos a tanto. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo a lide antecipadamente por verificar que o 

réu não ofertou defesa e que a matéria prescinde de dilação probatória. 

Trata-se de pedido de imissão na posse, alegando o autor que é legítimo 

proprietário do imóvel indevidamente ocupado pelo réu. DO ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA Observo que o réu foi citado em 

09.01.2019, conforme certidão de Id. 18279687 e mandado de Id. 

18286125 e deixou de comparecer na audiência ocorrida em 27.02.2019 

(Id. 18325188). Considerando que injustificável ausência, APLICO ao réu 

ex officio multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

art. 334, § 8º, do NCPC, revertida em favor do Estado. DA REVELIA Citado 

pessoalmente para tomar conhecimento desta ação e defender-se, o réu 

quedou-se inerte, deixando de oferecer defesa no prazo de lei, ciente das 

penas em caso de contumácia. Assim, DECRETO SUA REVELIA, 

presumindo sua aceitação dos fatos da inicial como verdadeiros. DA 

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE Em se tratando de ação de imissão na 

posse, que possui em sua essência caráter declaratório, mandamental e, 

principalmente, executivo latu sensu, cabe à parte comprovar a existência 

de título aquisitivo da propriedade em seu nome, na forma do art. 1.228, do 

CC/2002, para o fim de obter a posse por conta de um título que lhe 

garanta e outorgue domínio. Não obstante a lei civil assegurar ao 

proprietário o pleno uso de seus bens, a pretensão decorre de direito 

ainda maior, garantido como cláusula pétrea na Carta Constitucional de 

1988, que no caput do art. 5o estabelece o direito à propriedade. Observo 

no documento de Id. 15654893 que em 03.04.2018 o autor firmou com a 

CEF Contrato de Compra e Venda e Financiamento do imóvel litigioso, 

sendo o ato registrado em sua matrícula, conforme R-12: 52.979 (Id. 

15654893). Tais documentos comprovam a propriedade do autor sobre a 

coisa, primeiro requisito para manejo da ação de imissão na posse. A 

impossibilidade de exercício pleno do domínio, elemento umbilicamente 

ligado à propriedade, é presumida pelo fato do réu impedir a entrada do 

autor no local, onde, inclusive, recebeu citação pessoal. Outrossim, sendo 

o réu revel, presumo que concorda de forma tácita com os pedidos 

inaugurais, inclusive, especialmente quanto à imissão na posse. DO 

RESSARCIMENTO PELA OCUPAÇÃO Requer o autor a condenação do réu 

ao pagamento valor condizente à ocupação do apartamento, em montante 

equivalente a 1% sobre o valor do imóvel. Além da figura da revelia, que 

traz a presunção de concordância quanto à pretensão inaugural, certo é 

que no período de ocupação, que entendo indevido e até de má-fé, o autor 

poderia residir no imóvel ou alugar a terceiros, acumulando lucros e 

aumentando seu patrimônio. Portanto, o prejuízo material é inequívoco, 

devendo ser garantido ao autor o direito ao ressarcimento. Quanto ao 

valor, entendo ser compatível com a realidade e espelha quantum aplicável 

a hipóteses tais, quanto a um imóvel na mesma situação dos autos, 

localizado em bairro residencial, em valor equivalente a R$ 768,00. Logo, 

entendo ser cabível tal verba a título de reparação, na forma e valores 

pleiteados, contados a partir da citação, quando ocorreu a inequívoca 

mora do réu, até a data em que foi desocupado. Relativamente ao pedido 

de ressarcimento por eventuais danos, apesar da revelia, entendo 

impossível aquilatar que o réu tenha efetivamente danificado o imóvel no 

período de ocupação – irregular – e desde que o autor adquiriu a coisa. 

Consequentemente, ainda que as fotografias juntadas no Auto de Imissão 

na Posse indiquem algumas avarias, em especial nos móveis, tenho por 

indevida a pretensão indenizatória, inclusive, pela falta de elementos 

fáticos suficientes. DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos desta Ação de Imissão na Posse para IMITIR o autor na posse 

do imóvel objeto dos autos, razão peal qual CONFIRMO a tutela outrora 

concedida. Ainda, CONDENO o réu ao pagamento de importância referente 

à ocupação do imóvel em favor do autor, em importância equivalente a R$ 

768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), por mês, devida no período 

da notificação extrajudicial recebida pelo réu (10.09.2018) até a efetiva 

desocupação do imóvel. Para fins de liquidação da sentença, os valores 

deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC desde cada parcela mensal. Pelo princípio da sucumbência e por 

entender que o autor decaiu em parte mínima, condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios 

em favor do autor, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Decorrido o prazo 

recursal, intime-se o autor para manifestar interesse no cumprimento da 

sentença, pena de arquivamento. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006320-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI OAB - MT24411-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCIR NUNES DA SILVA (REU)

LUZIA CRISTINA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690-O (ADVOGADO(A))

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006320-36.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO REU: LEOCIR 

NUNES DA SILVA, LUZIA CRISTINA DA SILVA Vistos, etc... Trata-se de 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 
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DESPEJO movida por FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, 

devidamente qualificado nos autos, em desfavor de LEOCIR NUNES DA 

SILVA e LUZIA CRISTINA DA SILVA, também qualificados, em que alega o 

seguinte: Diz ter firmado com os réus em 21.12.2016 contrato locatício do 

imóvel comercial localizado na Av. Alzira Santana, n.º 19 e 20, Quadra 04, 

Salas A-B, Bairro Cohab Nossa Senhora da Guia, neste município, com 

aluguel de R$ 3.000,00 e o prazo de 03 (três) anos, sendo o corréu o 

locador e a corré a fiadora. Em face da condição econômica dos réus 

aponta ter-lhes concedido um desconto de R$ 500,0 pelo prazo de 06 

(seis) meses, todavia, os réus não cumpriram o acordo, levando à 

revogação do abatimento. O inadimplemento, ao que alega, ocorreu a partir 

de janeiro/2017. Em 10.10.2017 alega que os réus pagaram a importância 

de R$ 10.000,00, oportunidade em que firmaram Termo Aditivo de Contrato 

de Locação, sendo estabelecido que pagariam o saldo devedor, de R$ 

17.000,00, sem incidência de juros, mora ou multa, conforme descrito na 

pág. 04 da exordial, além do pagamento do aluguel regular, sendo pagos, 

contudo, apenas a entrada de R$ 2.500,00 do acordo. Entende pela 

responsabilidade do fiador e requer a concessão de liminar para o despejo 

inaudita altera parte. Ao final, requer a confirmação da liminar e a 

condenação dos réus ao pagamento dos alugueres devidos, que totalizam 

R$ 56.687,51, devidamente atualizado até julho/2018, inclusive, com multa 

contratual. Junta procuração e documentos nos Id’s 14309050 a 

14309092. No Id. 14345009 concedi a liminar, concedendo o prazo de 15 

(quinze) dias para desocupação amigável. Na petição de Id. 14869936 o 

autor informou a desocupação do imóvel e pediu a imissão na posse. 

Termo de audiência de conciliação no Id. 15052995 e contestação no Id. 

15469583. Entendem os réus quanto à ilegitimidade da corré Luzia Cristina, 

por não ser presumida a solidariedade, além do que é fiadora do contrato 

e deve ser tentada a satisfação da dívida quanto ao devedor principal. 

Quanto aos fatos, reconhecem ter firmado locatício com o autor na 

esperança de obter lucro. Todavia, ao longo do tempo, não houve o 

retorno aguardado, o que fez com que acumulassem dívidas, que chamam 

de superendividamento, e percebesse ter sido enganado pelo proprietário 

anterior do restaurante. Requerem a exclusão da corré Luzia Cristina do 

polo passivo, a concessão da assistência judiciária gratuita, o 

reconhecimento de superendividamento, com a exclusão dos encargos de 

mora e juros, bem como, o parcelamento da dívida em R$ 500,00 por mês. 

Juntam procurações e documentos nos Id’s 15469586 a 15470041. 

Impugnação no Id. 16958719 e autorizado o levantamento da caução pelo 

abandono do imóvel, vieram-me os autos conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente 

por entender desnecessárias outras provas. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 

Pleiteiam os réus a exclusão da fiadora, Sra. Luzia Cristina, do polo 

passivo, por entender que apenas pode ser demandada pela dívida na 

hipótese de inadimplemento do devedor principal. Sem maiores delongas, 

rejeito a descabida preliminar em face da clara disposição do art. 62, I, da 

Lei do Inquilinato, alterado pela Lei n,º 12.112/09, que assim dispõe: Art. 

62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, 

ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o 

seguinte: I – o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o 

pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta 

hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o 

locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, 

devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do 

débito; (grifei) DA RELAÇÃO LOCATÍCIA Conforme consta nos autos as 

partes celebraram contrato de locação envolvendo um imóvel comercial, 

que foi posteriormente alterado mediante Termo de Aditivo. Os réus não 

impugnam a relação comercial, tão pouco, os alugueres. Limitam-se a dizer 

que não tiveram os lucros aguardados e incorreram em mora, além de 

impugnar a aplicação de multa, juros e correção. Ou seja, os réus 

concordam com a pretensão inaugural no tocante à rescisão de contrato, 

inclusive, deixaram o imóvel, ao que autorizei a imissão do autor na posse, 

e até mesmo quanto aos valores de base, o que importa na confissão – 

ainda que parcial – dos fatos, desmerecendo outras provas e maior 

aprofundamento em sua análise (NCPC, art. 374, II). Por consequência, 

deve a parte ré ré responsabilizar-se pelos alugueres já vencidos, bem 

como, daqueles que se vencerem até a data da efetiva desocupação. 

Relativamente à atualização dos alugueres, entendo não prevalecer a tese 

apresentada pelos réus. Isso porque os réus não são consumidores e os 

contratos firmados com o autor não são de adesão. Trata-se, em verdade, 

de uma relação comercial entre particulares mediante contratos livremente 

pactuados, tendo os réus assumido que o negócio não vingou, situação a 

afastar qualquer responsabilidade do locador. Consequentemente, a dívida 

deve ser atualizada regularmente, com a aplicação, inclusive, da multa 

contratada, a fim de não mitigar os termos do contrato, que faz lei entre as 

partes, tão pouco prejudicar o locador. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação de Despejo para DECLARAR 

RESCINDIDO o contrato de locação objeto dos autos. Ainda, CONDENO os 

réus ao pagamento dos alugueres vencidos da propositura da ação e 

atualização dos valores, que importavam R$ 56.687,51 (cinquenta e seis 

mil seiscentos e oitante e sete reais e cinquenta e um centavos) até 

julho/2018, até a efetiva desocupação do imóvel. Para fins de liquidação 

da sentença, os valores deverão ser atualizados com juros de 1% ao 

mês, correção monetária pelo INPC desde julho/2018 e multa moratória de 

2%, além da multa contratual de 02 (dois) meses de aluguel. Pelo princípio 

da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais, 

bem como, honorários advocatícios em favor da autora, que fixo em 20% 

sobre o valor atualizado da condenação (NCPC, art. 98, § 2º), 

considerando cláusula contratual nesse sentido (Cláusula 21[, parágrafo 

único), com a ressalva do art. 98, § 3º, do NCPC, considerando que defiro 

nesta oportunidade os benefícios da gratuita da justiça aos réus, que 

mostraram de forma suficiente a necessidade. Pelo mesmo motivo 

suspendo a exigência de pagamento das custas processuais pelo prazo 

de 05 (cinco) anos. Transitada em julgado, cumpra-se conforme 

determinado. Após, ao arquivo com as devidas baixas. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004866-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004866-89.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: ROSA MORAES DA SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por ROSA MORAES DA SILVA em desfavor da SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima 

de acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por entender 

ser devido o recebimento do seguro, requer a condenação da ré ao 

pagamento do seguro DPVAT, no montante de R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 4147381 e documentos. Realizada audiência de 

conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo de audiência juntado à 

Id. nº 4608562. Citada, a requerida apresentou contestação à Id. nº 

4849027, alegando, em preliminar, alteração do polo passivo para 

Seguradora Líder, ausência de laudo do IML. No mérito, aduz que inexiste 

prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida 

a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a 

partir da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a 

Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como 

ausência de boletim de ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimento e 

documentos. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá 

incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento 

da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. 

A perícia foi designada, no entanto, não foi realizada uma vez que a parte 

autora não compareceu, mesmo sendo devidamente intimada, conforme 

informado e certificado à Id. nº 30583096. Após, os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Conforme relatado alhures, cuida-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta contra 

Seguradora Líder. É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei 

n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso 
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de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A invalidez 

deve ser atestada com laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da 

Lei 6.194/74) e em ação judicial também por perícia técnica, a fim de 

apurar a extensão da incapacidade e, consequentemente, o valor do 

capital segurado. Pois bem, observo que a parte autora afirma na exordial 

que o acidente de trânsito lhe causou invalidez permanente, razão pela 

qual faz jus à indenização no valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada 

verifico que a parte autora não comprovou nos autos fazer jus ao valor da 

indenização securitária referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo 

em vista que ela sequer aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o 

grau de sua debilidade, bem como deixou de comparecer à perícia 

designada nos autos, mesmo sendo devidamente intimada. Ora, é sabido 

que para os casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do 

beneficiário for parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o 

grau da lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do 

colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU 

DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora objetiva receber indenização 

securitária decorrente de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório 

DPVAT por invalidez, julgada procedente na origem. A partir da edição da 

Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer 

discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões 

de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT 

nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos 

acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do 

artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando 

da existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004531-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PETTER CHRYSTIAN DOS SANTOS CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 179 de 274



Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004531-70.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: PETTER CHRYSTIAN DOS SANTOS CAVALCANTE 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por PETTER CHRYSTIAN DOS 

SANTOS CAVALCANTE em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente 

de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o 

recebimento do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento do 

seguro DPVAT, no montante de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. 

nº 3682657 e documentos. Realizada audiência de conciliação, esta 

restou infrutífera, conforme termo de audiência juntado à Id. nº 4617677. 

Citada, a requerida apresentou contestação à Id. nº 4772323, alegando, 

em preliminar, alteração do polo passivo para Seguradora Líder, ausência 

de comprovante de endereço para fixação do foro. No mérito, aduz que 

inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser 

atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09, bem como ausência de boletim de ocorrência. Requer o 

acolhimento da preliminar ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimento e documentos. Ao final, ressalta que a 

aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A perícia foi 

designada, no entanto, não foi realizada uma vez que a parte autora não 

compareceu, mesmo sendo devidamente intimada, conforme informado e 

certificado à Id. nº 30582310. Após, os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta contra Seguradora Líder. 

É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser 

atestada com laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 

6.194/74) e em ação judicial também por perícia técnica, a fim de apurar a 

extensão da incapacidade e, consequentemente, o valor do capital 

segurado. Pois bem, observo que a parte autora afirma na exordial que o 

acidente de trânsito lhe causou invalidez permanente, razão pela qual faz 

jus à indenização no valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada verifico 

que a parte autora não comprovou nos autos fazer jus ao valor da 

indenização securitária referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo 

em vista que ela sequer aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o 

grau de sua debilidade, bem como deixou de comparecer à perícia 

designada nos autos, mesmo sendo devidamente intimada. Ora, é sabido 

que para os casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do 

beneficiário for parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o 

grau da lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do 

colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU 

DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora objetiva receber indenização 

securitária decorrente de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório 

DPVAT por invalidez, julgada procedente na origem. A partir da edição da 

Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer 

discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões 

de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT 

nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos 

acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do 

artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando 

da existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 
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PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004769-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DOS SANTOS SILVA (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))

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004769-89.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): BRUNO DOS SANTOS SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta 

por BRUNO DOS SANTOS SILVA em desfavor da SEGURADORA LÍDER 

DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por entender ser 

devido o recebimento do seguro, requer a condenação da ré ao 

pagamento do seguro DPVAT, no montante de R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 3726246 e documentos. Realizada audiência de 

conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo de audiência juntado à 

Id. nº 4583819. Citada, a requerida apresentou contestação à Id. nº 

4584692, alegando, em preliminar, ausência de interesse de agir pela 

ausência de pedido administrativo, ausência de comprovante de endereço 

para fixação do foro. No mérito, aduz que inexiste prova da invalidez e 

seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de 

quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como 

ausência de boletim de ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimento e 

documentos. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá 

incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento 

da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. 

Da contestação, manifestou-se o autor à Id. nº 8251073. A perícia foi 

designada, no entanto, não foi realizada uma vez que a parte autora não 

compareceu, mesmo sendo devidamente intimada, conforme informado e 

certificado à Id. nº 30582303. Após, os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta contra Seguradora Líder. 

É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser 

atestada com laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 

6.194/74) e em ação judicial também por perícia técnica, a fim de apurar a 

extensão da incapacidade e, consequentemente, o valor do capital 

segurado. Pois bem, observo que a parte autora afirma na exordial que o 

acidente de trânsito lhe causou invalidez permanente, razão pela qual faz 

jus à indenização no valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada verifico 

que a parte autora não comprovou nos autos fazer jus ao valor da 

indenização securitária referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo 

em vista que ela sequer aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o 

grau de sua debilidade, bem como deixou de comparecer à perícia 

designada nos autos, mesmo sendo devidamente intimada. Ora, é sabido 

que para os casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do 

beneficiário for parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o 

grau da lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do 

colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU 

DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora objetiva receber indenização 

securitária decorrente de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório 

DPVAT por invalidez, julgada procedente na origem. A partir da edição da 

Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer 

discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões 

de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT 

nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos 

acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do 

artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando 

da existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 
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Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005072-06.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALEXSANDRO DOS SANTOS DIAS REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta 

por ALEXSANDRO DOS SANTOS DIAS em desfavor da SEGURADORA 

LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima 

de acidente de trânsito ocasionando incapacidade permanente. Por ser 

medida de direito, requer a condenação da ré ao pagamento do valor do 

seguro no montante total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 

4173564. Realizada a audiência de conciliação, esta restou infrutífera, 

conforme termo de audiência de conciliação de Id. nº 12537077. Citada, a 

ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 4600023, alegando, em 

preliminar, alteração do polo passivo para então constar Seguradora Líder, 

carência de ação pela ausência de pedido administrativo, ausência de 

laudo do IML. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que 

inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser 

atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração/substabelecimento e documentos. Da 

contestação falou o autor à Id. nº 12845339. A fim de quantificar a lesão 

sofrida pela parte autora, nomeei perito à Id. nº 18936871, juntando o 

laudo pericial à Id. nº 21150102. Intimadas as partes para falarem sobre o 

laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente 

por entender que prescinde de outras provas além dos documentos e 

laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, 

alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência 

apresenta quadro de sequela com redução permanente de sua 

capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o pedido sob o 

pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo devida a indenização à parte autora. Conforme documento 

acostado na exordial, inclusive Boletim de Ocorrência (Id. nº 4173537), 

restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez 

permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o 

perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que 

acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. Logo, 

fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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: 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 
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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). O laudo pericial (Id. nº 21150102) 

concluiu que a autora apresenta perda funcional parcial e permanente da 

mão direita (70%) em grau leve (25%). Portanto, havendo prova da 

invalidez de caráter definitivo de forma intensa, sem possibilidade de 

recuperação e sequela com debilidade permanente parcial do membro 

lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 

1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de 

invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à 

seguinte proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta – mão D 70%. C) Percentual do 

redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 25% D) Valor devido: A x B x C: R$ 2.362,50. 

Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância referente à 

lesão sofrida, valor, inclusive, tacitamente reconhecido pela seguradora. 

DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça , os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na 

forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o 

evento danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora 

decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código 

de Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005993-28.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDINALVA BISPO NEVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT proposta por EDINALVA BISPO NEVES em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando 

que foi vítima de acidente de trânsito ocasionando incapacidade 

permanente. Por ser medida de direito, requer a condenação da ré ao 

pagamento do valor do seguro no montante total de R$ 13.500,00, juntando 

procuração à Id. nº 9323293. Realizada a audiência de conciliação, esta 

restou infrutífera, conforme termo de audiência de conciliação de Id. nº 

11843804. Citada, a ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 10861270, 

alegando, em preliminar, alteração do polo passivo para então constar 

Seguradora Líder, carência de ação pela ausência de pedido 

administrativo. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que 

inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser 

atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração/substabelecimento e documentos. Da 

contestação falou o autor à Id. nº 11972829. A fim de quantificar a lesão 

sofrida pela parte autora, nomeei perito à Id. nº 19253416, juntando o 

laudo pericial à Id. nº 27793367. Intimadas as partes para falarem sobre o 

laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente 

por entender que prescinde de outras provas além dos documentos e 

laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, 

alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência 

apresenta quadro de sequela com redução permanente de sua 

capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o pedido sob o 

pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo devida a indenização à parte autora. Conforme documento 

acostado na exordial, inclusive Boletim de Ocorrência (Id. nº 9323152), 

restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez 

permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o 

perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que 

acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. Logo, 

fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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: 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). O laudo pericial (Id. nº 23834195) 

concluiu que a autora apresenta incapacidade como residual (10%) devido 

a lesão neurológica (100%). Portanto, havendo prova da invalidez de 

caráter definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e 

sequela com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão 

do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 
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6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez 

caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte 

proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta – lesão neurológica 100%. C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 10% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

1.350,00. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância 

referente à lesão sofrida, valor, inclusive, tacitamente reconhecido pela 

seguradora. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, 

do Superior Tribunal de Justiça , os juros na hipótese de pagamento do 

seguro obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à 

correção monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a 

partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Para fins de liquidação da 

sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo princípio da 

sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no quantum, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas 

advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, nos 

termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil (RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA 

GRANDE - Número do Protocolo: 31993/2018 - Data de Julgamento: 

16-05-2018). Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002566-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO COSTA CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002566-52.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): GERALDO COSTA CORREIA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta 

por GERALDO COSTA CORREIA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente 

de trânsito ocasionando incapacidade permanente. Por ser medida de 

direito, requer a condenação da ré ao pagamento do valor do seguro no 

montante total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 18814277. 

Realizada a audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme 

termo de audiência de conciliação de Id. nº 21029980. Citada, a ré ofertou 

a contestação juntada à Id. nº 19969050, alegando, em preliminar, 

carência de ação – pela ausência de pedido na via administrativa, 

carência de ação - boletim de ocorrência sem validade - não averiguação 

dos fatos. No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que 

inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser 

atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração/substabelecimento e documentos. Da 

contestação falou o autor à Id. nº 21624136. A fim de quantificar a lesão 

sofrida pela parte autora, nomeei perito à Id. nº 24283921, juntando o 

laudo pericial à Id. nº 27793367. Intimadas as partes para falarem sobre o 

laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente 

por entender que prescinde de outras provas além dos documentos e 

laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, 

alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência 

apresenta quadro de sequela com redução permanente de sua 

capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o pedido sob o 

pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo devida a indenização à parte autora. Conforme documento 

acostado na exordial, inclusive Boletim de Ocorrência (Id. nº 18814541), 

restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez 

permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o 

perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que 

acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. Logo, 

fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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: 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). O laudo pericial (Id. nº 27793367) 

concluiu que a autora apresenta perda funcional parcial e permanente do 

pé esquerdo (50%) em grau residual (10%). Portanto, havendo prova da 

invalidez de caráter definitivo de forma intensa, sem possibilidade de 

recuperação e sequela com debilidade permanente parcial do membro 

lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 

1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de 

invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á indenização à 

seguinte proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 

13.500,00; B) perda parcial incompleta – pé E: 50%. C) Percentual do 

redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 10% D) Valor devido: A x B x C: R$ 675,00. 

Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância referente à 

lesão sofrida, valor, inclusive, tacitamente reconhecido pela seguradora. 

DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça , os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 
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monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Para fins de liquidação 

da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e 

correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo princípio da 

sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no quantum, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas 

advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, nos 

termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil (RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA 

GRANDE - Número do Protocolo: 31993/2018 - Data de Julgamento: 

16-05-2018). Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003089-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANCHES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZORAIDE OLIVEIRA SOARES OAB - MT2443-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO RIBEIRO DE SÁ OAB - MT2521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003089-35.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: RICARDO SANCHES FILHO REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos, etc... Trata-se de AÇAO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por RICARDO 

SANCHES FILHO em desfavor de BANCO OLÉ CONSIGNADO. Determinada 

a intimação da parte autora, para que no prazo de quinze dias 

providenciasse o recolhimento das custas e taxas processuais, a parte 

autora deixou transcorrer o prazo sem o devido recolhimento, conforme 

informado à Id. nº 31172721. DIANTE DISSO, CANCELO A DISTRIBUIÇÃO 

deste feito, JULGANDO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 290 c/c art. 485, X, ambos do CPC. Sem custas finais, face 

o cancelamento da distribuição. Por não se ter formado a relação 

processual, deixo de arbitrar honorários advocatícios. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009372-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA PATRICIA CAMPOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFIANÇA CORRESPONDENTE CAIXA (REU)

DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009372-40.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PAMELA PATRICIA CAMPOS ARAUJO REU: CONFIANÇA 

CORRESPONDENTE CAIXA, DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME 

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 para data de hoje, redesigno o ato 

para o dia 24 de setembro de 2020, às 09h00min. 3 - Expeça-se carta 

citação/intimação, observando os endereços atualizados dos requeridos 

no Id. 28349714. 5 - Intime-se o douto patrono da parte autora para se 

fazer presente ao ato acima assinalado, acompanhado da autora, sob 

pena de multa. 6 - Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande, 16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000165-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR FERREIRA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000165-51.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): VALDENIR FERREIRA AMORIM REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Tendo em vista 

os embargos de declaração interpostos pela parte autora (Id. 20735776), 

intime-se a parte embargada para se manifestar, nos termos do art. 1023, 

§ 2º, do CPC. Prazo: 5 dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Várzea Grande, 16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005147-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEVANE LOPES RODRIGUES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005147-11.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLAUDEVANE LOPES RODRIGUES DOS ANJOS REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Tendo em vista os embargos de declaração interpostos pela parte autora 

(Id. 23140557), intime-se a parte embargada para se manifestar, nos 

termos do art. 1023, § 2º, do CPC. Prazo: 5 dias. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Várzea Grande, 16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002166-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO BOSCO DE MIRANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO MARTINELLI OAB - MT8634/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002166-38.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): SILMARA BENEDITA DA SILVA REU: JOAO BOSCO DE 

MIRANDA Vistos etc. 1 - Tendo em vista os embargos de declaração 

interpostos pela parte requerida (Id. 27313769), intime-se a parte 

embargada/autora para se manifestar, nos termos do art. 1023, § 2º, do 

CPC. Prazo: 5 dias. 2 – De outra banda, deverá a parte requerida se 

manifestar acerca do pedido de emenda à inicial postulada pela parte 

autora no Id. 27686841. Prazo: 10 dias. 3 – Decorrido o prazo, 

certifique-se e façam os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. 4 - Cumpra-se. Várzea Grande, 16 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000195-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARANGAO AUTO PECAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIHADINEY TAVARES EUGENIO OAB - MT16378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECAR AUTOPECAS LTDA (REU)

FOUR CREDIT SECURITIZADORA S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 17 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: 1008735-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008735-26.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS RÉU: MRV PRIME 

PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. A audiência 

conciliatória restou prejudicada, face que o ARMP enviado à parte 

requerida retornou com a informação “mudou-se” (Id. 12635336). Em 

sendo assim, determino à parte autora para que traga aos autos endereço 

atualizado da ré para efetivação da citação/intimação. Prazo: 10 dias. Sem 

prejuízo da determinação supra, redesigno audiência de conciliação para o 

dia 09 de abril de 2019, às 15h00min, devendo constar as advertências da 

decisão inicial. Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande, 17 de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004346-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITUAKI SHIGUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004346-32.2016.8.11.0002. 

Vistos etc. Considerando que não houve retorno da carta precatória 

expedida no Id. 5541731, sem qualquer informação acerca do seu 

cumprimento, hei por bem redesignar audiência de conciliação para o dia 

11 de setembro de 2018, às 16h40min, devendo ser expedido ofício ao 

Juízo Deprecante, informando a nova dada assinalada. Intime-se e 

cumpra-se. Várzea Grande, 11 de junho de 2018. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010334-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANE RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

LAERCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIANE RODRIGUES DE MORAES OAB - MT27906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1010334-92.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Verifica-se que, o autor requer pelo benefício da justiça 

gratuita, contudo no que concerne aos parâmetros para a concessão do 

benefício da gratuidade judiciária, é indispensável a demonstração da 

efetiva necessidade de que trata o caput do art. 98, do CPC. Conforme o 

disposto: “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.”, fazendo jus, neste caso, ao benefício da assistência judiciária 

gratuita através de mera declaração de sua hipossuficiência, conforme 

previsto no §3º do artigo 98, do CPC. De outra parte, verifica-se que um 

dos autores possui nível superior completo, atua na profissão de 

advogada e o outro se qualifica como servidor público, o que não 

subentende situação miserável. No presente caso, caberia à parte autora 

comprovar a hipossuficiência, ora alegada, porém não há nos autos dados 

que comprovem a sua renda, tampouco as despesas extraordinárias, que 

possam comprometer o sustento do autor, o que poderia demonstrar a 

impossibilidade em arcar com as despesas processuais. Conforme a 

jurisprudência pátria, não se presume miserabilidade: TJSP - APL 

57349420088260019 SP 0005734-94.2008.8.26.0019. RELATOR(A): 

SEBASTIÃO FLÁVIO. JULGAMENTO: 23/11/2011. ÓRGÃO JULGADOR: 25ª 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PUBLICAÇÃO: 02/12/2011. JUSTIÇA 

GRATUITA. REQUERENTE DO BENEFÍCIO QUE TEM PROFISSÃO DE NÍVEL 

SUPERIOR. FATO BASTANTE PARA AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE 

MISERABILIDADE JURÍDICA AFIRMADA. DENEGAÇÃO. APELAÇÃO 

DENEGADA. (Grifei). No entanto, segundo o Novo Código de Processo 

Civil (artigos 98 à 102): “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” (artigo 99, §2º, do CPC). Sendo assim, INTIME-SE o 

requerente para que traga aos autos comprovação da sua situação 

financeira precária, OU, conforme for o caso, promova o recolhimento das 

custas judiciais e taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 290, CPC c/c 456, §1º, da 

CNGC). Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 17 de abril de 2020. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001498-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ POLIZELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)
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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, 17 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: 1020464-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER UBALDO ZAGO DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 17 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: 1020442-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZE ARSEGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 17 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: 1020446-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ANDRADE DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 17 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: 1020449-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELCY DO CARMO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 17 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: 1020454-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DALL AGNOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 17 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: 1001595-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR KERBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 17 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: 1008158-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO CAMPOS ROZENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA LEITE OAB - MT25562/O (ADVOGADO(A))

THIAGO LUIZ ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0017488A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 
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PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 17 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001810-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RODRIGUES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REU)

E.F. DE OLIVEIRA SILVA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001810-77.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): OSVALDO RODRIGUES JUNIOR REU: E.F. DE OLIVEIRA SILVA 

INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - ME, CARLOS EDUARDO FERREIRA 

DE OLIVEIRA Vistos etc. Deixo de aplicar a multa pelo não comparecimento 

dos requeridos na audiência de conciliação, face que estes não foram 

intimados para o ato, posto que não foram cadastrados no Sistema PJE. 

Em sendo assim, deverá a Sra. Gestora Judiciária proceder ao 

cadastramento dos advogados dos réus. Sem prejuízo da determinação 

supra, redesigno audiência de conciliação para o dia 03 de setembro de 

2020, às 10h00min. Republique esta decisão após cadastrados os 

patronos. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 1 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001810-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RODRIGUES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REU)

E.F. DE OLIVEIRA SILVA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001810-77.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): OSVALDO RODRIGUES JUNIOR REU: E.F. DE OLIVEIRA SILVA 

INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - ME, CARLOS EDUARDO FERREIRA 

DE OLIVEIRA Vistos etc. Deixo de aplicar a multa pelo não comparecimento 

dos requeridos na audiência de conciliação, face que estes não foram 

intimados para o ato, posto que não foram cadastrados no Sistema PJE. 

Em sendo assim, deverá a Sra. Gestora Judiciária proceder ao 

cadastramento dos advogados dos réus. Sem prejuízo da determinação 

supra, redesigno audiência de conciliação para o dia 03 de setembro de 

2020, às 10h00min. Republique esta decisão após cadastrados os 

patronos. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 1 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001810-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RODRIGUES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REU)

E.F. DE OLIVEIRA SILVA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001810-77.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): OSVALDO RODRIGUES JUNIOR REU: E.F. DE OLIVEIRA SILVA 

INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - ME, CARLOS EDUARDO FERREIRA 

DE OLIVEIRA Vistos etc. Deixo de aplicar a multa pelo não comparecimento 

dos requeridos na audiência de conciliação, face que estes não foram 

intimados para o ato, posto que não foram cadastrados no Sistema PJE. 

Em sendo assim, deverá a Sra. Gestora Judiciária proceder ao 

cadastramento dos advogados dos réus. Sem prejuízo da determinação 

supra, redesigno audiência de conciliação para o dia 03 de setembro de 

2020, às 10h00min. Republique esta decisão após cadastrados os 

patronos. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 1 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004217-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALVARENGA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004217-27.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: ROBSON ALVARENGA DE CAMPOS REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Postergo ao 

recebimento do cumprimento de sentença, após a Sra. Gestora Judiciária 

certificar o trânsito em julgada da sentença prolatada nos autos. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 17 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013167-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO IRAN GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1013167-20.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): PEDRO IRAN GONCALVES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Em cumprimento a decisão 

proferida pela 4ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, a qual, a unanimidade deu provimento ao Agravo 

de Instrumento nº 1015569-80.2019.8.11.0000, intime-se a parte requerida 

para que instale novo medidor de consumo na unidade consumidora da 

parte autora, bem assim que se abstenha de interromper o fornecimento 

de energia elétrica e incluir o seu nome nos cadastros de inadimplentes, 

referente às faturas discutidas nos autos, até o julgamento de mérito da 

presente demanda. Prazo: 10 dias. Intimem-se e cumpra-se. Várzea 

Grande, 17 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005416-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BORGES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT5216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 

BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005416-16.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): VINICIUS BORGES SILVA REU: CASSI - CAIXA DE 

ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos etc. 

Intime-se a parte requerida para manifestar acerca do pedido de 

desistência do Id. 23714713. Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado, com manifestação ou não, conclusos para as 

deliberações pertinentes. Cumpra-se. Várzea Grande, 17 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008699-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIMAR JOSE BONDAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008699-47.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SOLIMAR JOSE BONDAN REU: BANCO BRADESCO SA Vistos 

etc. Intime-se a parte autora acerca do petitório do Id. 21860931, onde a 

parte requerida retifica sua contestação. Prazo: 15 dias. Cumpra-se, com 

as providências necessárias. Várzea Grande, 17 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003676-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CORINA SILVA MOREIRA (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):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003676-57.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CORINA SILVA MOREIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Diante do petitório do Id. 

14480357, onde a parte autora postula pela emenda à inicial, intime-se a 

parte requerida para manifestação. Prazo: 10 dias. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 17 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003167-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CREUZA RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003167-24.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Em atenção ao pedido de informações id. 29352507, 

reexaminando a questão entendo que não merece ser modificada a 

decisão recorrida de id. 28729573, cujos fundamentos, s.m.j., bem 

resistem às razões do recurso, de forma que a mantenho. Presto, em 

ofício que segue, as informações que me foram requisitadas por meio do 

Ofício de n. 11/2020/GB2VC, o qual foi encaminhado por meio eletrônico, 

conforme recibo nestes autos. No mais, aguarde-se a data designada 

para audiência de conciliação (07 de maio de 2020 às 14h40min). Intime-se 

e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 17 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006279-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE RACAO ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTORIA MARIA DOS SANTOS OAB - MT27864/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOAMAZONAS TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006279-98.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: VIDAN INDUSTRIA E COMERCIO DE RACAO ANIMAL LTDA 

REQUERIDO: RODOAMAZONAS TRANSPORTES E COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI Vistos etc. Homologo para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado entre as partes 

no Id. 30780611. Em consequência, nos termos do art. 313, II, e § 4º, do 

CPC, determino a suspensão do presente, até efetivo cumprimento do 

acordo entabulado, que se dará no dia 16.05.2020. Decorrido o prazo 

avençado, dê-se vista à parte autora para que, no prazo legal, requeira o 

que entender de direito. Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo e nada sendo 

requerido, conclusos para extinção do feito. Intimem-se e cumpra-se. 

Várzea Grande, 16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010007-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL MATEUS SANDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER CAMACHO CAVALCANTE JUNIOR OAB - MS18052 

(ADVOGADO(A))

JULIANA DE OLIVEIRA SANCHEZ OAB - MS19983 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME PACOLA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1010007-50.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande-MT, 17 de abril de 2020. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010488-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SHIBA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLÁVIO LEIRIÃO AGUERA (REQUERIDO)

ARIOVALDO LEIRIÃO AGUERA (REQUERIDO)

WELLINGTON LEIRIAO AGUERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1010488-13.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de União Estável “Post Mortem”, 

cuja matéria é de competência absoluta da Vara Especializada de Família e 

Sucessões para apreciação e julgamento deste feito. Sendo assim, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, determinando 

sua remessa a uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões 

desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o caso 

requer. Várzea Grande/MT, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010468-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIMASP COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS SERVICOS E PECAS 

EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA OAB - GO34082 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROCONSTRO ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1010468-22.2020.8.11.0002 

Vistos etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do CPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento de custas processuais 

(art. 701, §1º, do CPC). Por fim, consigno que fica CONDICIONADA a 

expedição do mandado ao depósito do título original na secretaria da 2ª 

Vara Cível, nos termos do artigo 425, § 2º, do CPC. PRAZO DE 10 DIAS. 

Em sendo apresentado o título original junto à secretaria dentro do prazo 

supra cite-se. Caso contrário, certifique-se e faça os autos conclusos 

para deliberações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Várzea Grande-MT, 17 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000719-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000719-83.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOAO MARCOS SANTANA DE ALMEIDA REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. Diante do teor da petição acostada no Id. 29505731, por 

meio da qual a parte requerida informa que efetuou o pagamento da 

condenação, tendo a parte autora concordado com os valores, 

requerendo o levantamento do dinheiro (Id. 30609653), proceda à 

transferência do valor depositado judicialmente na conta única para a 

conta bancária indicada pela advogada. No mais, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Várzea 

Grande, 17 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010534-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILDO DE LIMA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA BARROS SILVA DE SOUZA OAB - RJ189940 (ADVOGADO(A))

DANIEL FIUZA MUNIZ OAB - RJ212040 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1010534-02.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

17 de setembro de 2020 às 10h00min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO ao autor os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002152-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. M. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - 692.806.222-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002152-54.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): P. A. M. A. REPRESENTANTE: GLECY KELLY NUNES DE MELO 

REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Pedro Augusto Melo Achitti, 

menor, representada por sua genitora Gleicy Kelly Nunes de Melo, juizou 

Ação de Cobrança em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na exordial. 

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo (Id. 26035864), 

pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do processo. É o 

sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que os termos tratados no 

ajuste entabulado entre as partes versam sobre direitos disponíveis. 

Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste combinado, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, tendo 

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

com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do CPC. Honorários 

advocatícios nos termos pactuados Custas nos termos do art. 90, § 3º, do 

CPC. A transação (artigo 487, inciso III, alíneas “b”, CPC) são atos 

incompatíveis com a vontade de recorrer (artigo 1.000, parágrafo único, 

CPC), pelo que se declara transitada em julgado a decisão Procedam as 

baixas e anotações de estilo, arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. 

Várzea Grande, 17 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 
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MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012726-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DUCARME E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MAGALHAES MEDEIROS OAB - RS60702-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora, para manifestar-se a 

respeito da petição, pagamento da condenação, valendo seu silencio 

como concordância tácita e arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005703-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCIANE PREVEDELLO CURVO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo complementar de ID: 

31323595

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005703-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCIANE PREVEDELLO CURVO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo complementar de ID: 

31323595

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003303-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-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))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito do pagamento da condenação, retro. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010564-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIZARDO BARROSO OAB - RJ8632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA C DE BARROS CALDAS TEIXEIRA ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010564-37.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: 

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EXECUTADO: ANDREIA C 

DE BARROS CALDAS TEIXEIRA ME Vistos. Venha a parte autora, em 30 

(trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, da 

CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015966-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CONCEICAO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

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

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista que a parte requerida Itaú Seguros S.A. estava sem 

advogado cadastrado nos autos, intimo a parte requerida Itaú Seguros S.A 

para, em 10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretende 

produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010556-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J.R. DE VASCONCELOS CONSTRUCOES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA LEITE FERNANDES OAB - SP283830 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. (REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010556-60.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

J.R. DE VASCONCELOS CONSTRUCOES - ME REU: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA., RODOBENS NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A Vistos. Venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 
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PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016318-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DA ROCHA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016318-37.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAROLINE DA ROCHA SILVA REU: BRADESCO SAUDE S/A Vistos, A 

parte autora pugna pela concessão de tutela de urgência a fim de que a 

parte requerida restabeleça imediatamente o seu seguro saúde, com a 

consequente autorização do procedimento cirúrgico com medicamentos 

em favor da autora. Entretanto, observo que inexiste nos autos a 

demonstração de qual o procedimento cirúrgico que a autora necessita 

ser submetida, tampouco que este deve ser feito em caráter de urgência, 

na medida em que os documentos de ids. 31150018 e 31150016 são 

exames pré-operatórios. Assim, com fundamento no art. 320 do CPC, 

determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

o competente laudo médico, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010516-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESUETE ACINDINA DAS NEVES (AUTOR(A))

BEATRIZ AIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LONTANO TRANSPORTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010516-78.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

JESUETE ACINDINA DAS NEVES, BEATRIZ AIRES DA SILVA REU: 

LONTANO TRANSPORTES LTDA Vistos, Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Em que pese a ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto ao seu interesse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 12/08/2020, às 14h30 a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016252-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO INFORMADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016252-14.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

WELLINGTON DA SILVA FERREIRA RÉU: NÃO INFORMADO Vistos. 

Aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento da determinação de id. 

25579280. Oportunamente, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008528-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEIBEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT20678-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO COSTA ALCARAZ (REU)

PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALCARAZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO DA COSTA VALERIO OAB - MT23066/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008528-90.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

DANIELA SEIBEL REU: DIOGO COSTA ALCARAZ, PATRICIA PEREIRA DE 

OLIVEIRA ALCARAZ Vistos. Trata-se de “ação declaratória de rescisão 

de contrato c/c reparação de danos c/c com pedido de reintegração de 

posse” proposta por Daniela Seibel em face de Diogo Costa Alcaraz e 

Patrícia Pereira de Oliveira Alcaraz, visando, em síntese, a rescisão do 

contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes com 

a consequente reintegração na posse do imóvel objeto do pacto, aplicação 

da multa contratual e condenação ao pagamento de uma indenização 

pelos danos morais e materiais suportados. Em consulta ao sistema PJE 

verifiquei que a parte autora distribuiu em 19.04.2018 a ação n. 

1010385-54.2018.8.11.0041 perante a 8ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá, cuja ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido que 

este feito. Ainda, observo que a referida demanda foi redistribuída para a 

4ª Vara Cível desta Comarca, conforme se observa da decisão de id. 

12826720 daqueles autos. Em seguida a parte autora requereu a 

desistência da daquele demanda em 19/09/2018, sendo então a referida 

ação extinta sem o julgamento do mérito em 04/10/2018. Já a apresente 

demanda foi distribuída neste juízo em 19/09/2018. Pois bem, ainda que 

aquele processo (n. 1010385-54.2018.8.11.0041) tenha sido extinto sem o 

julgamento do mérito e arquivado em razão do trânsito em julgado, observo 

que a presente demanda deve ser distribuída por dependência àquela 

ação que tramitou na Comarca de Cuiabá, consoante dicção do art. 286 do 

NCPC: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; Dessa forma, é de se denotar da disposição legal retro 

mencionada, que a distribuição de ação idêntica ou reiteração de pedido, 

ainda que haja alteração subjetiva das partes, deve ser feita perante o 

juízo prevento, não sendo livre a distribuição conforme realizado pela 

parte autora (art. 59/CPC). Ante o exposto, declaro a incompetência deste 

juízo para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 286, 
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II, do CPC, por prevenção do juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca. Por 

consequência, declino de minha competência em favor daquele juízo, para 

onde estes autos deverão ser encaminhados e redistribuídos. 

Consigne-se, como sempre, meus melhores cumprimentos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010495-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ARRUDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010495-05.2020.8.11.0002. Vistos. Luzia 

Arruda de Oliveira promove a presente “ação declaratória de nulidade de 

negócio jurídico com exibição de documentos c/c indenização por danos 

morais e repetição de indébito com pedido de liminar” em face de Banco do 

Brasil, sustentando, em síntese, que foram realizados 07 (sete) 

empréstimos em seu nome, com renovações em períodos curtos de tempo, 

somente para liberação de margens e realização de novos empréstimos, 

cujas transações considera indevidas, de modo que afirma ter recebido o 

valor de R$ 8.150,00 e irá pagar ao banco requerido o valor de R$ 

75.186,56, já tendo pago a quantia aproximada de R$ 30.258,44, o que 

entende ser abusivo. Diante desses fatos, requer seja deferida tutela para 

que a requerida proceda com a suspensão imediata dos descontos 

efetuados mensalmente na sua folha de pagamento, sob pena de multa. 

No mérito, requer a declaração de nulidade de todos os contratos, a 

repetição do indébito e a condenação do réu em indenização por danos 

morais. Juntou documentos de ids. 31308407 a 31309277. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. 

Outrossim, DEFIRO a prioridade na tramitação do processo, ante o 

disposto no art. 71 do Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 

da CGJ[1]. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência 

cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Efetivamente, o primeiro requisito 

está demonstrado pelos extratos de pagamento da autora (id. 31308424), 

aliado aos extratos de operação de ids. 31308436 a 31308440, que 

comprovam os descontos no benefício previdenciário da autora, nos 

valores alegados, o que corrobora a narrativa apresentada na inicial. No 

entanto, de outra parte, o perigo de dano não restou comprovado nos 

autos, uma vez que dos documentos carreados com a exordial, e 

conforme relatado pela própria autora, já foram pagos cerca de R$ 

30.258,44 (trinta mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro 

centavos), sendo que o primeiro contrato data do ano de 2015. Dessa 

forma, diante desse extenso lapso temporal decorrido, é de se colocar em 

dúvida os fatos narrados na inicial, porquanto se realmente a autora 

entende como indevido os respectivos descontos, deveria ter se 

insurgindo contra eles há muito tempo. Essa circunstância – considerável 

transcurso de tempo - induz na vulnerabilidade dos fatos narrados da 

inicial, estando o perigo de dano ausente. Posto isso, indefiro a liminar 

postulada na exordial, uma que ausentes os requisitos autorizadores da 

medida. No impulso, diante da manifestação expressa da parte autora 

quanto ao interesse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro 

no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

12/08/2020, às 15h00, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intime-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002045-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

WAGNER PEREIRA BOSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO CORREA DIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002045-10.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

WAGNER PEREIRA BOSI, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA REU: 

ORIVALDO CORREA DIAS Vistos etc. Compulsando os autos observo que 

o requerido ajuizou ação de usucapião nº 1005288.30.2017.8.11.0002 que 

se encontra em trâmite perante esta Vara, visando à aquisição da 

propriedade do imóvel da lide. Assim, tenho que o sobrestamento desta 

demanda é medida que se impõe. A propósito, o art. 313, V, “a”, do CPC 

prevê o seguinte: “Art. 313. Suspende-se o processo: [...] V - quando a 

sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa, ou da 

declaração de existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua 

o objeto principal de outro processo pendente.” Dessa forma, 

considerando que os confinantes da ação de usucapião até o presente 

momento não foram todos citados, conforme verifiquei em pesquisa junto 

Processo Judicial Eletrônico - PJE, evidente a existência de questão 

prejudicial externa, a qual impõe a suspensão deste feito até que as ações 

se encontrem em fase de decisão saneadora. Portanto, visando evitar 

decisões conflitantes entre as demandas que tem em comum o mesmo 
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objeto, qual seja o imóvel descrito nos autos, determino o sobrestamento 

do feito, até que a ação de usucapião esteja apta para decisão 

saneadora. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES[ Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004219-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PIZZATTO SANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO OAB - MT15456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004219-94.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

FABIANA PIZZATTO SANTI REU: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA Vistos, Fabiana Pizzatto Santi promove a 

presente ação indenização por danos morais e materiais em desfavor de 

Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., alegando, em síntese, 

que as partes firmaram contrato de compra e venda para aquisição de 

imóvel, sendo ajustado o valor à vista de 127.090,00 (cento e vinte e sete 

mil e noventa reais) ou o valor de R$ 140.359,88 (cento e quarenta mil 

trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos) para o caso 

de ser realizado o pagamento através de financiamento, com prazo de 

entrega da obra prevista para ocorrer em março de 2013, com prazo de 

tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Afirma que passado a referida 

data a requerida não realizou a entrega do imóvel, razão pela qual passou 

a ter gastos mensais com aluguel de outro imóvel para a sua moradia e 

com o pagamento de taxa de obra. Nesses termos, após expor sua 

fundamentação jurídica, requer a que seja declarada abusiva a cláusula 

de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel; que 

seja invertida a cláusula penal em seu favor aplicando multa de 1% sobre 

o valor total do imóvel (R$ 127.090,00) por mês de atraso da obra a partir 

de março/2013, até efetiva entrega ou desde o vencimento do prazo de 

prorrogação em 28/09/2013 até efetiva entrega; o ressarcimento dos 

valores pagos a título de taxa de obra para a financiadora desde março de 

2013 até julho de 2014, ou a partir do vencimento do prazo de prorrogação 

em 28/09/2013 até julho de 2014; o ressarcimento dos valores pagos a 

título de aluguel de imóvel a partir de março de 2013 ou a partir do 

vencimento do prazo de prorrogação em 28/09/2013 e a condenação ao 

pagamento de uma indenização pelos danos morais suportado no valor de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Com a inicial vieram os documentos de 

ids. 3639432 a 3639446. Designada audiência de conciliação, esta restou 

inexitosa (id. 1798478). A requerida apresentou contestação no id. 

16205162, que veio instruída com os documentos de ids. 1625162 a 

16205169, arguindo a necessidade de suspensão do feito em virtude do 

deferimento do pedido de recuperação judicial em seu favor, a 

necessidade de suspensão em virtude do Recurso Especial 1.635.428-SC 

E 1.498.484-DF, a ilegitimidade passiva quanto a devolução de valores 

pagos a título de taxa de obra. No mérito, aduzi que não há qualquer 

abusividade na possibilidade de prorrogação no prazo de entrega da obra 

em 180 (cento e oitenta) dias, bem como alegou que o lançamento de 

diversos empreendimentos imobiliários aumentaram a demanda material 

humano que se tornaram escassos e que as repartições públicas 

responsáveis pelas vistorias da obra e concessões de licenças agem com 

demora, fatos que interferiram no ritmo previsto para construção, sendo 

tal motivo de força maior, o que afasta o dever nexo de causalidade e 

isenta a requerida de ser responsabilizada. Ainda, aduz a inexistência de 

danos morais e materiais, bem como alega a impossibilidade da inversão 

de cláusula contratual em um negócio jurídico solene como é o caso do 

contrato de compra e venda de um imóvel. Ao final, pugnaram pelo 

acolhimento das preliminares com a extinção de feito sem julgamento do 

mérito ou alternativamente a improcedência dos pedidos. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no id. 17632603. Na petição de id. 

17794244 a parte autora informou não possuir interesse na produção de 

outras provas além das já existentes nos autos. No id. 18997191 consta 

decisão suspendendo o processo em virtude do Tema 971/STJ. Os autos 

vieram conclusos. Relatado. 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, houve o julgamento do Tema 971/STJ em 

maio/2019, viabilizando, assim, o prosseguimento do feito. Da suspensão 

do processo em decorrência da recuperação judicial da parte requerida A 

requerida aduz nos autos que foi deferido o processamento do seu pedido 

de recuperação judicial, razão pela qual requereu a suspensão da 

demanda. Considerando que somente as ações que demandam quantia 

líquida e que já estejam em fase de cumprimento de sentença é que terão 

seu curso suspenso por força do deferimento do pedido de recuperação 

judicial, diante do iminente risco de constrição judicial dos bens, indefiro o 

pedido de suspensão da demanda, por não se tratar de ação em fase de 

cumprimento de sentença ou execução de título. A propósito, leia-se a 

jurisprudência recente do E. Tribunal de Justiça deste Estado: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM PROIBIDA REALIZADA POR ÔNIBUS DE 

PROPRIEDADE DA RECORRENTE – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE 

VEÍCULO TRAFEGANDO NA DIREÇÃO CONTRÁRIA – FALTA DE CUIDADO 

– IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA 

EXCLUSIVA DA EMPRESA TRANSPORTADORA – CONDENAÇÃO DA 

EMPRESA DE ÔNIBUS – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DE FORMA 

DIRETA E SOLIDÁRIA – CABIMENTO – SEGURADORA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – 

MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

MORAL – DESCABIMENTO – QUANTUM ARBITRADO – ATENÇÃO AOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 

MANUTENÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) O 

deferimento do pedido de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial 

somente autoriza a suspensão das ações que demandam quantia líquida e 

que já estejam em fase de cumprimento de sentença, ante o risco de 

constrição judicial de bens da massa.” (TJMT - Ap 133989/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 09/02/2018). Da ilegitimidade passiva 

quanto à cobrança da taxa de evolução de obra A requerida alega ser 

parte ilegítima para responder pela cobrança da taxa de evolução de obra, 

uma vez que tal valor é repassado diretamente a instituição financeira que 

realizou o financiamento do imóvel. Da análise dos autos, verifico que a 

autora busca ser ressarcida pelo pagamento dos juros e encargos por 

eles efetuados em favor da instituição financeira diante do atraso na 

entrega da obra. Portanto, para a análise da referida preliminar mostra-se 

necessário verificar a extensão da eventual responsabilidade da 

requerida no atraso da entrega do imóvel e se durante esse período houve 

o pagamento da taxa de evolução de obra, motivo pela qual a presente 

preliminar será analisada conjuntamente com o mérito. Do mérito Pretende 

a autora com a presente ação a declaração de nulidade da cláusula de 

tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel, 

condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais em 

decorrência do atraso na entrega do imóvel, a restituição dos valores 

pagos a título de taxa de evolução de obra, a inversão da cláusula penal 

em seu favor e a condenação ao pagamento dos danos materiais 

suportados relativo ao aluguel de outro imóvel. Contudo, alega a requerida 

que não cometeu qualquer ato ilícito e a validade das cláusulas estipuladas 

no contrato celebrado entre as partes. Ainda, afirma que fatores como a 

demora na liberação de licenças, vistorias e escassez de mão de obra, 

afetaram as suas atividades, sendo que tais fatos são causas de 

excludente de responsabilidade civil ante a clara ocorrência de força 

maior. Pois bem, inicialmente ressalto a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor no caso sub judice, visto que a relação estabelecida entre as 

partes é eminentemente uma relação de consumo, a teor do art. 3º, §1º, 

do CDC. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ.1. O Código de Defesa do Consumidor 

atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se 

obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão 

em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. 

Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ – 

AgRg no AREsp 120.905/SP, Rel. Ministro Ricardo VillasBôas Cueva, 3ª 
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Turma,J. 06/05/2014, DJe 13/05/2014). Do atraso na entrega do imóvel e 

cláusula de prorrogação O contrato firmado entre as partes informa a 

previsão de concluir a obra no último dia do mês de março de 2013 (id. 

3629421), ainda salientam as partes da possibilidade de prorrogação 

desse prazo pelo período de 180 (cento e oitenta), cláusula 7.4 e 7.4.1 (id. 

3639424). Na espécie, observo que inexiste qualquer abusividade na 

estipulação do prazo de prorrogação da entrega da obra pelo período de 

180 (cento e oitenta) dias, uma vez que se trata de ajuste padrão a qual 

vem sendo largamente admitida pelos egrégios Tribunais, haja vista a 

complexidade dos empreendimentos da construção civil, bem como das 

condições climáticas e jurídico-administrativas que os envolve. Realmente, 

a esse respeito, colho os seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. 

DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ABUSIVIDADE DA 

CLÁUSULA. COBRANÇA DE ENCARGOS ANTES DA CONCLUSÃO DA 

OBRA. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às empresas que 

exercem atividade de construção e incorporação, nos termos do art. 3º, § 

2º do CDC. A previsão contratual da tolerância de 180 dias na entrega da 

obra não se afigura abusiva. Na verdade é uma cláusula padrão nos 

contratos como o da espécie, em que se trata de empreendimento 

complexo e sujeito a situações involuntárias das mais variadas, ditas de 

força maior, que podem levar ao atraso na entrega de unidades edilícias. 

Descabe a cobrança de juros compensatórios, bem como de qualquer 

encargo, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, antes 

da entrega das chaves. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME.” (TJRS, Apelação Cível Nº 70055116255, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado 

em 13/11/2013.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE COBRANÇA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS 

- TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE 

ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - 

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CLÁUSULA QUE PREVÊ 

PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PEDIDO DE ABSTENÇÃO 

DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA - QUESTÃO AINDA NÃO 

APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISUM MANTIDO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A cláusula firmada no contrato estipulando 

prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é 

abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com 

inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente 

convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer 

dentro desse período.As questões não suscitadas nem debatidas em 

primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal, em respeito ao 

princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJMT - AI 76393/2014, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 30/07/2014, Publicado no DJE 04/08/2014) No entanto, tenho que 

caberia a requerida informar os motivos plausiveis da ocorrência da 

prorrogação na entrega da obra pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

pois a meu ver, as justificativas trazidas por ela não a exime da 

responsabilidade pelo atraso da entrega do imóvel, tendo em vista que os 

acontecimentos relacionados com a procura de mão de obra qualificada e 

obtenção de licenças para o desenvolvimento do empreendimento 

imobiliário deveria preceder à alienação. E mais, aqueles são fatores 

preponderantes até mesmo para o início das obras, de modo que, ao 

estipularem o prazo de entrega, presumia-se que a requerida já estava 

preparada para cumprir avença neste particular. Portanto, não restou 

configurado qualquer situação que possa ser considerada como forma 

maior que justifique o atraso da entrega da unidade habitacional a autora. 

Logo, considerando que a requerida não comprovou nos autos a 

necessidade de prorrogação no prazo de entrega da obra, tenho que 

restou provado o atraso na entrega da unidade habitacional, visto que 

esta deveria ter ocorrido ate o ultimo dia do mês de março de 2013, ou 

seja, em 31/03/2013, conforme pactuado entre as partes (id. 3639421), 

porém a entrega das chaves e emissão na posse do imóvel apenas 

ocorreu em 12/05/2014, conforme se observa do teor do documento de id. 

3639433. Da taxa de evolução de obra Aduz a autora que realizou 

indevidamente o pagamento da taxa de evolução de obra antes mesmo da 

efetiva entrega do imóvel, razão pela qual requereu a restituição de tais 

valores. De fato, a partir do momento em que a requerida não realizou a 

entrega do imóvel a autora no prazo, não cabe a autora ser apenada com 

o pagamento de juros e encargos sobre a obra. Nessas circunstâncias, o 

pedido de restituição dos juros cobrados sobre a obra merece ser 

acolhido já que a autora se encontrava adimplente com suas obrigações. 

Efetivamente, a esse respeito, trago à balha o seguinte julgado: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - ENTREGA 

DE IMÓVEL COMPRADO NA PLANTA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – APLICAÇÃO DO CDC - DANO 

MORAL INDENIZÁVEL – QUANTUM EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEVOLUÇÃO DE CM 

REPASSE NA PLANTA – APLICAÇÃO DE CLÁSULA PENAL 

EXCLUSIVAMENTE PARA A CONSTRUTORA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS MAJORADOS - INTELIGÊNCIA DO 

§ 11º DO ART. 85 DO CPC/2015.1 – (...)5 - Inviável imputar ao consumidor 

a cobrança dos encargos como as taxas de evolução da obra ou a 

correção monetária “CM Repasse na Planta”, antes da entrega das chaves 

pela construtora, mormente quando referida taxa não está prevista no 

“Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel 

para Entrega Futura e outros Pactos”.” (TJMT - Ap 23138/2017, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) 

Ademais, a autora comprovou nos autos o pagamento das despesas 

relativo à taxa de evolução de obra nos ids. 3639439 a 3639446, razão 

pela qual deve a requerida ressarcir a autora o valor de R$ 7.049,77 (sete 

mil e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos). Da cláusula penal 

A autora, ainda, requereu que seja aplicada em desfavor da requerida 

multa no percentual de 1% do valor do imóvel (R$ 127.090,00), por mês de 

atraso da obra desde março de 2013 até a efetiva entrega do imóvel em 

12/05/2014. Pois bem, em que pese a legislação aplicável ao caso permitir 

que o julgador possa modificar a incidência de cláusula penal suportada 

exclusivamente pelo consumidor, de modo a estabelecer a 

proporcionalidade das prestações recíprocas em relação ao fornecedor 

(art. 6º, inciso V, do CDC), verifico que a autora não requereu a inversão 

da cláusula penal moratória em seu favor, apenas limitou a requerer a 

aplicação de multa de 1% ao mês sobre o valor do imóvel (R$ 127.090,00), 

desde março de 2013 até a efetiva entrega do bem, multa esta que não foi 

pactuada no contrato celebrado entre as partes. Dessa forma, eventual 

aplicação de multa conforme requerido pela parte autora constituiria 

alteração do contrato livremente pactuado, motivo pelo qual deixo de 

aplicar multa à parte requerida em decorrência de descumprimento 

contratual. Do dano moral Dispõe o art. 186, do Código Civil que “aquele 

que, por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito a 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Na hipótese versada, o elemento culpa foi imputado a parte requerida, que 

agiu de modo contrário ao previsto no contrato, em virtude do atraso na 

entrega do imóvel. Muitos doutrinadores, assim com parte da 

jurisprudência, verbalizaram o entendimento de que o negócio frustrado 

não configura danos morais, mas apenas meros aborrecimentos. Contudo, 

não se pode esquecer que a temática versa sobre questão de grande 

relevância social, que mexe com os sonhos e expectativas daqueles que 

pretendem adquirir a sua casa própria, enfim, o primeiro empreendimento 

de importância em suas vidas. E isso é planejado por anos e anos, pois se 

busca o melhor lugar para criar seus filhos, receber os amigos, familiares 

e, ainda, de ver concretizada a tão almejada estabilidade. Portanto, a 

frustração do negócio, consubstanciada pela ausência da entrega do 

imóvel ao seu tempo e modo, aliado aos inúmeros esforços empreendidos 

em prol de um objetivo real, somente não alcançado por quebra dos 

deveres de conduta das requeridas, como cooperação e confiança, 

configura ato ilícito e autoriza o reconhecimento dos danos morais, nos 

termos da norma antes falada. Igual entendimento encontro no seguinte 

julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E MATERIAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE 

BEM IMÓVEL – RECURSO INTERPOSTO POR MB ENGENHARIA SPE 039 

S.A. – ALEGAÇÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO 

– DESCABIMENTO – ATRASO NA ENTREGA DEMONSTRADO – (...) DANO 

MORAL CONFIGURADO – (...) A frustração e o adiamento de relevante 

projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera 

patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, 

ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, e 

configurando efetivo abalo suscetível de indenização. (...).” (Ap 

31493/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, 

Publicado no DJE 18/07/2018). Desse modo, as requeridas devem ser 

compelidas ao pagamento da indenização pelos danos morais. Quanto ao 
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estabelecimento pecuniário do dano, este trata-se de matéria atribuída à 

prudente discricionariedade do Juiz, porque 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[1]”. Na presente, atento às 

circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade 

solidária das requeridas, as condições econômico-financeiras das partes 

e o grau de sofrimento experimentado pela parte autora, considero que a 

quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais se 

mostra bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima. 

Porquanto, o objetivo da indenização por danos morais não é o 

enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento das rés, tendo, 

sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça 

“dupla função reparatória e penalizante[2]”. No mesmo caminho trilha a 

jurisprudência do egrégio Sodalício Matogrossense: “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” (TJMT - 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). Dos danos materiais (aluguéis) Pretende a 

autora a condenação da requerida no danos materiais, diante dos 

alugueres despendidos com moradia, durante o período de atraso na 

entrega do imóvel. O art. 475, do Código Civil positiva que “a parte lesada 

pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não 

preferir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização 

por perdas e danos”. O prazo para entrega do imóvel era março de 2013, 

prazo este que não foi cumprido, restando inequívoca a mora da requerida 

na entrega da unidade habitacional descrita nos autos. Dessa forma a 

empresa requerida responde pelas despesas suportadas pela autora a 

título de aluguéis, visto que o imóvel descrito nos autos seria utilizado para 

moradia desta e em razão do atraso na entrega da unidade habitacional 

houve a locação de outro imóvel por parte da autora, conforme se 

observa dos recibos juntados nos ids. 3639434 a 3639438, os quais não 

foram impugnados pela requerida. Por esse enfoque, comprovando a 

autora que a conduta da requerida redundou em prejuízos materiais, 

possui ela o direito de ser ressarcida pelos danos que experimentou. 

Ademais, entendo que as despesas com aluguel embasadas no recibos 

são suficientes a demonstrar o dever de indenizar, tendo como termo 

inicial o mês de março de 2013, data em que foi firmado o contrato de 

locação até 12/05/2014, data em que ocorreu a entrega das chaves do 

imóvel. Assim, considerando que restou comprovado que a autora realizou 

o pagamento do aluguel de um imóvel residencial pelo o período de 12 

(doze) meses no valor de R$ 568,22, (quinhentos e sessenta e oito reais e 

vinte e dois centavos) mensais, conforme recibos juntados nos ids. 

3639434 a 3639438, deve a requerida ressarcir a autora o valor de R$ 

6.818,64 (seis mil oitocentos e dezoito reais e sessenta e quatro 

centavos). Do dispositivo Posto isto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na ação para: a) condenar a requerida a ressarcir a 

requerente o valor de R$ 7.049,77 (sete mil e quarenta e nove reais e 

setenta e sete centavos) por ela adimplido a título de taxa de evolução de 

obra a partir de março/2013 até junho de 2014, devendo ser acrescido os 

juros de mora no importe de 1% ao mês, a contar da citação e a correção 

monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, recair a 

partir de cada pagamento realizado; b) condenar a requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da 

requerente a título de compensação por danos morais, 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) ocorrido em 31/03/2013 e, 

c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.818,64 (seis mil oitocentos 

e dezoito reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais 

(aluguéis), devendo ser acrescido os juros de mora no importe de 1% ao 

mês, a contar da citação e a correção monetária pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC, recair a partir de cada pagamento realizado. 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba 

honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do 

trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 20 § 3º CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] “Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - 

Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro 

Cláudio Santos.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000717-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC CORREA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000717-16.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ISAC CORREA SOARES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT promovida por Isac 

Correa Soares em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT. Depois do trânsito em julgado da sentença, a requerida 

compareceu nos autos e realizou o depósito da quantia de R$ 1.528,92 (id. 

23009017), relativo à condenação imposta na sentença. Em seguida a 

parte autora requereu a expedição de alvará para levantamento do valor 

(id. 30609655). Após vieram-me os autos conclusos para deliberação. É o 

necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação 

da obrigação imposta nos autos, uma vez que a parte requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa no id. 

23009017. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocadas 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

do valor depositado nos autos. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009942-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.M.DE ALMEIDA & G.C.ALMEIDA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009942-26.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA REU: M.M.DE ALMEIDA & G.C.ALMEIDA LTDA - ME 

Vistos, Pão da Casa Industria, Comércio e Distribuidora de Gêneros 

Alimentícios Ltda. propôs a presente ação monitória em face de MM de 

Almeida & G. C. Almeida Ltda-ME, argumentando que é credora da 

importância de R$ 10.335,97 (dez mil trezentos e trinta e cinco reais e 

noventa e sete centavos), provenientes da venda de produtos para a 

requerida, sendo emitidas 04 notas ficais nos valores de R$ 3.068,17, R$ 

4.031,45, R$ 2.273,58 e R$ 2.287,87. Afirma que tais notas totalizam a 

importância de R$ 11.660,90, contudo em virtude de um acerto de contas 
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realizado no dia 18.06.2018, restou como saldo devedor a quantia de R$ 

10.335,97. Deste modo, requer a procedência do pedido para que seja 

constituído os documentos juntados na inicial em título executivo judicial. 

Deu valor à causa e juntou documentos (ids. 16341655 a 16341160). A 

requerida citada apresentou embargos monitórios no id. 18311246, que 

veio acompanhado dos documentos, aduzindo que mantém relação 

comercial com a autora, contudo todos os produtos adquiridos da autora 

para revenda eram pagos em dinheiro ou mediante a entrega de cheque, 

próprio ou de terceiro, e esse pagamento ocorrida no momento da retirada 

da produto adquirido. Destaca, assim, que não há nenhuma dívida para 

com a autora, requerendo, ao final, a “nulidade da presente execução”. A 

parte embargada apresentou impugnação aos embargos monitórios no id. 

19197673. Na decisão de id. 24589853 o processo foi saneado, sendo 

fixados os pontos controvertidos e deferida a produção e prova oral. 

Durante a instrução processual foram inquiridas duas testemunhas 

arroladas pela parte autora e uma testemunha arrolada pela parte 

requerida (ids. 26632424 a 26632818). A parte autora/embargada 

apresentou alegações finais no id. 27205337 e a parte 

embargante/requerida no id. 28279915. Após, vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. Pretende a parte autora o recebimento do valor R$ 

10.335,97 (dez mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa e sete 

centavos), proveniente da venda de produtos para a requerida para 

revenda, cuja relação deu origem a emissão de 04 notas ficais nos 

valores de R$ 3.068,17, R$ 4.031,45, R$ 2.273,58 e R$ 2.287,87, sob os 

números, respectivamente, 47.151; 47.344; 47.490 e 47.633. A 

embargante, a seu turno, não nega a relação jurídica, porém afirma que a 

dívida foi paga com os cheques de valores de R$ 5.000,00, emitido em 

24.05.2018 e pré-datado para 06.06.2018; R$ 1.000,00, emitido em 

05/2018 e pré-datado para 04/08/2018; R$ 1.000,00, emitido em 

20.06.2018 e pré-datado para 27.08.2018; R$ 1.000,00, emitido em 

14.06.2018 e pré-datado para 14.08.2018; R$ 1.000,00, emitido em 

08.06.2018 e pré-datado para 10.08.2018. Diante da controvérsia 

instalada, o processo foi submetido a instrução processual, por meio da 

qual esperava-se que a parte requerida comprovasse o adimplemento da 

dívida através dos cheques acostados em sua contestação. Todavia, a 

requerida só arrolou uma testemunha, que inclusive foi inquirida como 

informante. A testemunha arrolada, Pablo Santiago, informou que, 

juntamente com seu genitor, revendeu produtos da autora até o ano de 

2015, e em determinado período o pagamento dos produtos era realizado 

mediante cheque, inclusive de terceiro, e somente com a entrega do 

cheque era possível fazer o carregamento de mais produtos para 

revenda. Afirmou, contudo, que posteriormente pagava-se parte do 

produto em cheque e o restante era emitido boletos para pagamento, 

porém não tem conhecimento da forma de relacionamento que a requerida 

mantinha para com a autora. De outra ponta, a parte autora, por meio de 

suas testemunhas, fortificou a existência da dívida. A testemunha Evandro 

disse que a requerida toda semana fazia compras na empresa autora e 

que somente era possível fazer nova compra/carga de produtos depois 

que era realizado o acerto da compra realizada na semana anterior. Disse 

que não havia pagamento imediato, mas só nos finais de semana, cujos 

pagamento se davam mediante a entrega de cheques de terceiros. Disse 

que nas últimas compras a requerida foi ficando com saldo devedor a 

acertar, pois pagava apenas parcialmente os valores que devia e era 

comum a devolução dos cheques entregues como forma de pagamento. A 

testemunha Matheus afirmou que quando começou a trabalhar na empresa 

autora, a requerida já devia para a autora e já realizava apenas acertos 

parciais dos produtos que adquiria para revenda. Disse que os cheques 

acostados aos autos foram entregues para pagar dívida pretérita, porém 

sempre permanecia saldo devedor. Afirmou, ainda, que os cheques 

emitidos em maio/2018 tinham por objetivo pagar saldo de débito 

acumulado até aquele momento e não pagar débito do dia 18.06.2018. 

Nesse prisma, verifica-se que a prova oral não demonstrou a quitação da 

dívida questionada na exordial, motivo por que desmerece acolhimento o 

pedido apresentado nos Embargos Monitórios. Ressalta-se 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”. Por 

se tratar de fato extintivo do direito, incumbia a requerida o ônus da prova 

a respeito da efetiva quitação do débito, conforme dispõe o inciso II, do art. 

373, do Código de Processo Civil. Realmente, a esse propósito orienta o 

nosso egrégio Tribunal de Justiça que “a quitação é um direito do devedor, 

que se não exige a prova do pagamento, assume o ônus de 

comprová-lo[1]”. A documentação carreada aos autos pela requerida não 

possui o condão de comprovar a efetiva quitação do débito questionado, 

sobretudo porque os cheques emitidos não possuem o mesmo valor das 

notas fiscais objeto do litígio, logo não foram utilizados exclusivamente 

para pagamento da dívida em questão, inclusive a somas dos valores dos 

cheques representam quantia menor que o da dívida em questão. Além 

disso, tendo a requerida alegado que os cheques eram entregues quando 

da retirada da mercadoria, cuja data coincidente com a emissão das notas 

fiscais, o mínimo que se esperava era que os cheques tivessem sido 

emitidos nas mesmas datas da emissão das notas fiscais, mas não foram. 

Deverás, os cheques apresentados pela requerida, embora possam ter 

sido utilizados para pagamento de dívida existente para com a autora, não 

evidenciam, contudo, que teriam por objeto quitação da dívida em 

discussão. Vejamos os seguintes entendimentos jurisprudenciais sobre o 

assunto: CIVIL - PROCESSO CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - DÍVIDA 

REPRESENTADA POR CÓPIA DE NOTA PROMISSÓRIA AUTENTICADA - 

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - REJEIÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - 

IMPROVIMENTO DO APELO DA RÉ - PROVIMENTO DO RECURSO 

ADESIVO. 1. DEMONSTRADA A INUTILIZAÇÃO DO TÍTULO 

REPRESENTATIVA DA DÍVIDA, TEM-SE POR ADMISSÍVEL A AÇÃO 

MONITÓRIA INSTRUMENTALIZADA COM CÓPIA AUTENTICADA, NÃO 

PROSPERANDO A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. 2. REJEITADOS OS EMBARGOS, POR FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA, IMPÕE-SE O 

ACOLHIMENTO DO PEDIDO MONITÓRIO. 3. OS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO 

CONCRETO, DEVEM SER FIXADOS CONFORME O DISPOSTO NO § 3º DO 

ART. 20 DO CPC. 4. APELO DA RÉ IMPROVIDO. 5. RECURSO ADESIVO 

P R O V I D O .  ( T J - D F  -  A P L :  7 5 5 3 2 7 4 2 0 0 1 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0075532-74.2001.807.0001, Relator: ESTEVAM MAIA, Data de Julgamento: 

26/11/2008, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/12/2008, DJ-e Pág. 78) 

– grifo nosso DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 

(...). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DIREITO 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - 

CARATERIZADA A EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA QUE NÃO SE 

REVESTE DAS CARACTERÍSTICAS DE TÍTULO DE CRÉDITO, É DE SE 

JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA, OBSERVADA A DICÇÃO DO ARTIGO 

1102-A, CAPUT, DO CPC - RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE NO 

TOCANTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA - NOTAS DE COMPRA DE 

MERCADORIAS E CANHOTOS DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA QUE 

EVIDENCIAM A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO COMERCIAL, CUJO 

INADIMPLEMENTO ORIGINOU O DÉBITO APONTADO NA PEÇA 

PREAMBULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, POR PARTE DA 

DEMANDADA, DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO 

DIREITO DA EMPRESA AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, INCISO II, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE 

OBSERVAM O DISPOSTO NO ARTIGO 20, § 3º, DO CPC - CONHECIMENTO 

E DESPROVIMENTO DO RECURSO. (AC nº , da 3ª Câm. Cível do TJRN, rel. 

Dr. Cícero de Macêdo Filho (Juiz convocado), j. 22.07.2010 - Grifo 

intencional). CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO 

MONITÓRIA. DA APELAÇÃO DE BZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: 

AUSÊNCIA DE COMPROV (TJ-RN - AC: 76914 RN 2010.007691-4, Relator: 

Des. Expedito Ferreira, Data de Julgamento: 15/02/2011, 1ª Câmara Cível) 

Diante disso, e uma vez evidenciada a realização de transação comercial 

entre as partes, que sequer é negada pela parte requerida, atrelado as 

notas fiscais de compra de produtos, juntamente com relatórios de acerto 

de dívida assinados pelo representante legal da requerida (Milton Martins), 

resta demonstrada a legalidade da dívida, cujo adimplemento a requerida 

não fez prova contundente, razão porque inexiste alternativa senão 

admitir a procedência do pedido da requerente. Sendo assim, os 
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documentos trazidos pela embargada se apresentam como hábeis para 

fundamentar a presente demanda, em virtude da pertinência dos requisitos 

exigidos no art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil. Posto isso, julgo 

procedente o pedido contido na petição inicial e constituo de pleno direito 

em título executivo judicial o valor de R$ 10.335,97 (dez mil trezentos e 

trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), que deverá ser corrigido 

pelo INPC desde o inadimplemento, acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, motivo porque resolvo o mérito nos termos do inciso 

I, art. 487, do Código de Processo Civil. De conseguinte, condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado do 

débito, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do 

grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos 

serviços e do tempo despendido (CPC - §8º, art. 85). Após, decorrido o 

prazo recursal, transitado em julgado, prossiga-se o feito na forma de 

execução por quantia certa contra devedor solvente. P.I. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 3ª Câmara Cível, Recurso 

de Apelação Cível n. 22406/2003 - Classe II - 23 – Comarca de Sinop/MT, 

Data de Julgamento: 26-11-2003, Des. Orlando de Almeida Perri (Relator). 

Julgamento Unânime.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005515-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CLEIDE ADRIANO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-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, Verifica-se que a parte autora propõe a 

presente demanda pretendendo em síntese o restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica, bem como a revisão e novo faturamento 

das faturas referentes aos meses de dezembro/2019 no valor de R$ 

735,39 (setecentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), pela 

qual teve seu fornecimento de energia interrompida, bem como a fatura 

referente ao mês de fevereiro/2020 no valor de R$ 730,48 (setecentos e 

trinta reais e quarenta e oito centavos), visto que consta parcelamento de 

débito indevido nas faturas mencionadas. Contudo, analisando o sistema 

PJE verifiquei a existência de outras ações propostas pela parte autora, 

sendo uma delas o processo n.º 1009362-25.2020.8.11.0002, o qual a 

parte autora pretende a revisão e novo faturamento da fatura 

correspondente ao mês de março/2020 no valor de R$ 897,23 (oitocentos 

e noventa e sete reais e vinte e três centavos), e ainda a condenação da 

requerida em indenização por danos morais. Pois bem, é certo que a parte 

autora poderá ampliar/aditar os pedidos iniciais em ambas as demandas, e 

posteriormente a citação da parte requerida, podem ser aditados apenas 

com o seu consentimento, até o saneamento do processo (art. 329, II do 

CPC). Dessa forma, considerando que ambas as demandas ainda não 

foram recebidas por esse juízo e, em atenção aos princípios da economia 

processual, celeridade processual, instrumentalidade das formas e 

efetividade do processo, especialmente a fim de evitar o enriquecimento 

ilícito, determino venha a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, em 

sendo o caso de interesse aditar a presente demanda, incluindo nos seus 

pedidos a fatura referente ao mês de março/2020, a fim de facilitar o 

julgamento das ações, nos termos da fundamentação supra, sob pena de 

enriquecimento ilícito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009362-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CLEIDE ADRIANO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-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, Verifica-se que a parte autora propõe a 

presente demanda pretendendo em síntese a revisão e novo faturamento 

da fatura correspondente ao mês de março/2020 no valor de R$ 897,23 

(oitocentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos), e ainda a 

condenação da requerida em indenização por danos morais. Contudo, 

analisando o sistema PJE verifiquei a existência de outras ações 

propostas pela parte autora, sendo uma delas o processo n.º 

1005515-15.2020.8.11.0002, o qual a parte autora pretende o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem como a revisão 

e novo faturamento das faturas referentes aos meses de dezembro/2019 

no valor de R$ 735,39 (setecentos e trinta e cinco reais e trinta e nove 

centavos), pela qual teve seu fornecimento de energia interrompida, bem 

como a fatura referente ao mês de fevereiro/2020 no valor de R$ 730,48 

(setecentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), visto que consta 

parcelamento de débito indevido nas faturas mencionadas. Pois bem, é 

certo que a parte autora poderá ampliar/aditar os pedidos iniciais em 

ambas as demandas, e posteriormente a citação da parte requerida, 

podem ser aditados apenas com o seu consentimento, até o saneamento 

do processo (art. 329, II do CPC). Dessa forma, considerando que ambas 

as demandas ainda não foram recebidas por esse juízo e, em atenção aos 

princípios da economia processual, celeridade processual, 

instrumentalidade das formas e efetividade do processo, especialmente a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito, determino venha a parte autora no 

prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer a propositura da presente demanda, 

tendo em vista a possibilidade de aditar os pedidos naquela demanda, nos 

termos da fundamentação supra. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005055-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTES GOMES DA SILVA FRANCISCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Determinada a emenda da inicial, a parte autora 

se manifestou no Id. 21259923, contudo observo que a emenda não é 

satisfatória, uma vez que não atendeu as determinações expostas na 

decisão de Id. 21020183. Isso porque, não especificou e fundamentou 

juridicamente qual tutela presente obter, adequando seu pedido de tutela 

ao procedimento que melhor condiz com o caso em tela, uma vez que o 

CPC/2015 prevê procedimentos distintos para cada tutela, os quais estão 

previstos no Livro V – da Tutela Provisória. Outrossim, a parte autora 

descurou de apresentar nos autos o contrato de abertura de cartão de 

crédito, a fim de fundamentar o seu pedido revisional. Sendo assim, 

determino venha à parte autora impreterivelmente no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificar qual tutela pretende obter, em conformidade com aquelas 

previstas no NCPC, bem como juntar aos autos o contrato de abertura de 

cartão de crédito, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002054-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYNARA THAYSE ZANON TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Da detida análise dos autos, constata-se que a 

parte autora colacionou alguns documentos dentro da petição inicial, de 

modo que impossibilita a análise dos respectivos documentos, visto que ao 

dar zoom na tela ficam completamente ilegíveis. Sendo assim, determino, 

venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar 

separadamente e de maneira legível os documentos constantes no id. 

5767795 – págs. 03, 05/8, 10/11 e 13. Após, com ou sem manifestação, 

voltem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 351454 Nr: 16917-23.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS CAMILA DE SOUZA METZLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMALIA CADONÁ - OAB:MT 

15.942, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:MT 

14.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais apenas 

para condenar o requerido ao pagamento em favor da autora da quantia 

de R$ 10.000,00 (dez 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 (Súmula 54, STJ), que no presente caso 

deu-se com o recebimento da primeira notificação extrajudicial após 

maio/2014.Por conseguinte, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil.Considerando que “na ação de indenização 

por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial 

não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante 

a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, 

o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º 

CPC/2015).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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007466-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR DA CAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIA DO ESPETO EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Em cumprimento a decisão proferida pelo 

Desembargador Relator (Id. 31331317), determino seja a parte requerida 

intimada com urgência para no prazo de 15 (quinze) dias desocupar o 

imóvel locado, conforme disposto na referida decisão monocrática. 

Intime-se e, decorrido o prazo sem que ocorra a desocupação do imóvel, o 

que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, proceda o Sr. 

Meirinho à imediata imissão do autor na posse do bem, a ser cumprida com 

os benefícios do artigo 212, § 2º do CPC, mediante ordem de 

arrombamento e reforço policial, se necessário, a qual desde já autorizo, 

mediante a certificação pelo Sr. Oficial de Justiça de eventual resistência 

oposta pela parte requerida. O ato de intimação deverá ser efetivado 

mediante a lavratura de auto de constatação, com relato completo das 

condições do estado em que o imóvel se encontra e de eventuais 

benfeitorias nele existentes, devendo eventuais bens móveis existentes 

no local serem entregues à guarda da autora, que assumirá o encargo de 

fiel depositária dos bens, até ulterior decisão deste juízo. Na mesma 

oportunidade, determino, sejam a requerida citada para, no prazo de 15 

dias, contestar a ação, 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). Para a 

hipótese de purgação da mora, alegando a parte autora, em 15 (quinze) 

dias, que o depósito não é integral, justificando a diferença, venha o 

requerido complementar o depósito, em 10 (dez) dias, sob pena de 

prosseguir o pedido de rescisão pela diferença (art. 62, IV, Lei n.º 

8.245/91). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009373-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA MARIA CABRAL DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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 De 

acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) se a Unidade Consumidora nº 6/37331-8 

instalada na residência da autora apresenta alguma irregularidade na 

captação de energia elétrica, especialmente no período de outubro/2016 a 

julho/2017; b) a média mensal de consumo de energia elétrica na Unidade 

Consumidora nº 6/37331-8 levando-se em consideração o consumo dos 

equipamentos utilizados diariamente pela parte autora; c) a legalidade dos 

débitos cobrados pela requerida na fatura com vencimento em 30/10/2017 

no valor de R$ 2.263,34, na fatura com vencimento em 13/10/2017 no 

valor de R$ 692,06 e na fatura com vencimento em 13/11/2017 no valor de 

R$ 462,68; d) a existência dos danos morais suportados pela autora e o 

seu respectivo valor. Diante da natureza da controvérsia, defiro a 

produção de prova pericial formulada pela parte autora (id. 19265798). 

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, Apartamento 203, Carumbé, 

Cuiabá/MT, e-mail: 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, 
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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 formulada pela parte 

autora, os honorários periciais serão arcados pelo Estado em razão da 

autora ser beneficiária da justiça gratuita. 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. 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: 1005397-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE COELHO PETRONETTO (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 De 

acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) se a Unidade Consumidora nº 6/413644-6 

instalada na residência da autora apresenta alguma irregularidade na 

captação de energia elétrica, especialmente no período de maio/2016 a 

dezembro/2017; b) a média mensal de consumo de energia elétrica na 

Unidade Consumidora nº 6/413644-6 levando-se em consideração o 

consumo dos equipamentos utilizados diariamente pela parte autora; c) a 

legalidade do débito cobrado pela requerida; d) a existência dos danos 

morais suportados pela autora e o seu respectivo valor. 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, Apartamento 203, 

Carumbé, Cuiabá/MT, e-mail: 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. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. CIÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001361-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR SOARES DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. 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 De 

acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) se há fugas de energia nas instalações 

elétricas no imóvel onde se encontra instalada a Unidade Consumidora nº 
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6/1837751-5; b) se o medidor da Unidade Consumidora nº 6/1837751-5 

apresenta algum problema técnico que impossibilite a aferição correta da 

energia consumida na residência descrita na inicial; c) se o consumo dos 

equipamentos utilizados diariamente pelo autor correspondem à 

quantidade de energia elétrica cobrada nas faturas de ids. 4971819; d) a 

legalidade do débito cobrado pela requerida e, e) a existência dos danos 

morais suportados pelo autor e o seu respectivo valor. 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, Apartamento 203, Carumbé, Cuiabá/MT, 

e-mail: 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. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. CIÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005778-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA NUNES FILHO OAB - MT0021015A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Ana Maria da Silva propôs a presente ação 

declaratória de inexistência de débito 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°. 6/2688340-5, no tocante as faturas com 

vencimento em 26/04/2019, no valor de R$ 3.750,34 (três mil setecentos e 

cinquenta reais e trinta e quatro centavos), fatura com vencimento em 

21/05/2019, no valor de R$ 3.377,43 (três mil trezentos e setenta e sete 

reais e quarenta e três centavos) e fatura de 21/06/2019 no valor de R$ 

1.330,92 (um mil trezentos e trinta reais e noventa e dois centavos), uma 

vez que entende tratar-se de cobrança indevida. Ainda, requer que seja 

retirado seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Determinada a emenda da inicial no Id. 21175949, manifestou-se no Id. 

21333225. É a síntese do necessário. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, 

a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos e RETIFIQUE-SE o valor 

da causa consoante id. 21333225. 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 um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, o primeiro requisito resta demonstrado pelos documentos 

anexados à inicial, aos quais se aliam ao questionamento das faturas com 

vencimentos em 26/04/2019, no valor de R$ 3.750,34 (três mil setecentos 

e cinquenta reais e trinta e quatro centavos), fatura com vencimento em 

21/05/2019, no valor de R$ 3.377,43 (três mil trezentos e setenta e sete 

reais e quarenta e três centavos) e fatura de 21/06/2019 no valor de R$ 

1.330,92 (um mil trezentos e trinta reais e noventa e dois centavos), ao 

passo que nos meses de outubro/2018 a fevereiro/2019, a média de 

consumo apresentado foi no valor de R$ 541,27 (quinhentos e quarenta e 

um reais e vinte e sete centavos), conforme histórico no Id. 21079611, 

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. De outro lado, 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 
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improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. 

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 e que se abstenha de 

encaminhar o nome da autora para os cadastros dos órgãos de proteção 

ao crédito, em razão dos débitos questionados na presente demanda, 

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. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005089-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA MATIAS DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc., A parte autora no id. 26519592 requereu a 

desistência quanto ao pedido liminar e requer continuação do feito 

ratificando os demais termos da inicial. Sendo assim, acolho a emenda da 

inicial a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Cite-se a 

requerida para, em 15 (quinze) dias, contestar a ação e/ou, 

independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a 

totalidade dos valores devidos, na forma do inciso II, do art. 62, da Lei nº 

8.245/91, consignando-se no mandado as advertências legais (art. 344, 

CPC). 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). Alegando a parte autora, em 15 (quinze) dias, que o 

depósito não é integral, justificando a diferença, venha a parte ré 

complementar o depósito, em 10 (dez) dias, sob pena de prosseguir o 

pedido de rescisão pela diferença (art. 62, IV, 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 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, 

sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por fim, defiro a expedição do 

alvará judicial para levantamento dos valores depositados conforme 

postulado pelo autor no id. 21730196. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001289-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4893-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SILVA FERREIRA (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 reintegração de posse 

com pedido liminar c/c indenização por danos morais proposta por Penta 

Serviços de Máquinas Ltda em desfavor de Alex Silva Ferreira, alegando 

em síntese ser proprietária de uma máquina retroescavadeira, modelo 

LB90, 4x2, marca New Holland, diesel, ano 2008, chassi n.º N8AH19769, 

o qual foi adquirida da empresa Silvia Mari Correlo-Me, no ano de 2014. 

Sustenta que em julho/2017 a parte autora por meio do seu representante 

legal Sr. Antônio Roni de Liz, deixou a referida máquina em consignação 

para que fosse vendida na garagem de venda de veículos denominada 

Liberty Locadora e Comercio-Me, de responsabilidade do requerido, tendo 

comparecido a empresa o Sr. Felipe Augusto de Lima Siqueira, 

manifestando interesse em comprar a máquina, contudo a requerente 

recusou a proposta de compra. Alega ainda que o requerido fez uma 

proposta para adquirir a referida máquina, porém efetuou apenas parte do 

valor ajustado, e após inúmeras cobranças o requerido informou que 

realizou a venda da maquina para o Sr. Felipe, assim considerando que a 

máquina possuía equipamento rastreador, registrou um boletim de 

ocorrência e através de uma guarnição da policia militar, conduziu o Sr. 

Felipe para a Delegacia de Polícia, restando instaurado o inquérito policial 

(código 529612), sendo o requerido denunciado pelo Ministério Público. 

Por fim, aduz que procurou ser reintegrada na posse da máquina através 

de procedimento de restituição de coisa apreendida nos autos do 

procedimento criminal, contudo foi indeferido nomeando como fiel 

depositário do bem móvel o Sr. Antônio Roni de Liz, razão pela qual requer 

a concessão da tutela de urgência a fim de que seja reintegrada na posse 

do veículo sub judice. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de 

urgência, bem como a condenação do requerido em pagamento dos lucros 

cessantes. Determinada a emenda da inicial, a parte autora manifestou no 

Id. 22515735. Os autos vieram conclusos. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Inicialmente, acolho a emenda da inicial a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. 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 são 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, especialmente porque considerando o 

alegado pela parte autora e comprovado nos autos através de 

documentos, o sócio da empresa autora fora nomeado como depositário 

fiel do bem móvel, não havendo que se falar em prejuízo, neste momento 

de cognição sumária. 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, 
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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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016585-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AILA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A (REU)

FERNANDO NABARRETTE TREVISAN (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 anulação de negócio 

jurídico com pedido de tutela antecipada de urgência proposta por Valtemir 

Sampaio dos Santos e Aila Pereira da Silva em desfavor de Líder 

Securitizadora de Créditos S.A e Fernando Nabarrete Trevisan alegando 

em síntese ser proprietário da empresa Sampaio Máquinas Agrícolas, e 

passando por serias complicações financeiras necessitou recorrer a 

empréstimos juntos a factorings e bancos. Sustenta que solicitou que um 

colaborador de sua empresa entrasse em contato com a requerida a fim 

de apresentar imóvel de sua propriedade no valor de R$ 500.00,00 

(quinhentos mil reais), como garantia de empréstimo no valor de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), assim a requerida para trazer aparência 

de legalidade do empréstimo realizou a transação financeira por meio de 

notas promissórias no valor total de R$ 296.000,00 (duzentos e noventa e 

seis mil reais), sendo o referido valor parcelado, e uma parcela no valor de 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mais a transferência do imóvel 

residencial como garantia, o que ultrapassa o valor do empréstimo, 

totalizando o valor de R$ 796.000,00 (setecentos e noventa e seis mil 

reais). Contudo, o valor concedido a título de empréstimo foi de R$ 

146.360,00 (cento e quarenta e seis mil reais trezentos e sessenta reais), 

incidindo juros de 49,44% de juros, e com a finalidade de ocultar a 

transação extremamente onerosa, após a transferência a requerida 

elaborou contrato de aluguel em nome do segundo requerido no mesmo 

período das notas promissórias. Por fim, alega que não conseguiu realizar 

o pagamento dos valores elevados, recebendo notificação de 

inadimplência sob pena de despejo do imóvel, razão pela qual requerem a 

concessão da tutela de urgência a fim de que a requerida não realize o 

despejo dos autores do imóvel até o deslinde da demanda, bem como seja 

oficiado o cartório do 1º Oficio desta comarca, para gravar a matricula do 

imóvel a fim de que a requerida não realize a transferência do referido 

imóvel. Determinada a emenda da inicial, a parte autora manifestou no Id. 

29133115. Os autos vieram conclusos. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Inicialmente, acolho a emenda da inicial a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. 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 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, pela matrícula do imóvel comprovando a 

propriedade sobre o bem imóvel (Id. 25716300), as notas promissórias no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cada em 12 parcelas, aparentemente 

assinadas pela requerida, aliado ao contrato de locação do imóvel para o 

requerente (Id. 25716308), especialmente imagem do extrato bancário 

indicando a transferência do valor de R$ 146.360,00 (cento e quarenta e 

seis mil reais trezentos e sessenta reais), comprovando a relação jurídica 

havida entre as partes, corroborando com a narrativa tecida na inicial. 

Assim, não só a ampla publicidade da existência deste processo, mas o 

próprio bloqueio da matrícula dos imóveis se mostra pertinente, uma vez 

que os efeitos da sentença a ser prolatada nos autos poderão repercutir 

na cadeia dominial do bem, de modo que corroborada probabilidade do 

direito. Ademais, resta patente a presença do perigo de dano, na medida 

em que a ausência da anotação da indisponibilidade dos bens e a falta de 

publicidade quanto à existência deste processo poderá acarretar 

prejuízos irreparáveis tanto ao autor como a terceiros de boa-fé que 

venham a adquirir ou de algum modo gravar os imóveis. Posto isso, 

presentes os requisitos exigidos na lei, o trancamento da matrícula dos 

imóveis em questão, com a averbação de sua indisponibilidade, é medida 

que se impõe. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE 

TERCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO - 

MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUIZ SINGULAR - 

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO À VENDA 

NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. I – A 

questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser 

analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância 

e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. II – A restrição quanto à 

proibição de efetuar a transferência do imóvel, não impede o uso do bem, 

mas apenas impossibilita a sua transferência para terceiros, que, dessa 

forma, restam cientes da existência de discussão judicial. De outra banda, 

visa a efetividade do processo em caso de eventual juízo condenatório”. 

(TJMT - AI 96403/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015). 

Contudo, quanto ao pedido para que a requerida não realize o despejo dos 

autores do imóvel, verifica-se que neste momento de cognição sumária, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Isso porque, a parte 

autora não comprovou nos autos o recebimento da notificação realizada 

pelos requeridos, tão pouco que se encontra na iminência de ser 

despejada do imóvel, através de propositura de ação proposta pela parte 

requerida. Ressalte-se, ademais, que todos esses fatos são analisados 

sob a ótica de um juízo de cognição sumária, cujo real deslinde somente 

será possível quando da instrução processual. Diante do exposto, defiro 

parcialmente o pedido de tutela, e determino seja expedido ofício ao 1º 

Serviço Notarial e de Registro desta Comarca para que proceda a 

averbação da presente ação, bem como da indisponibilidade da matrícula 

do imóvel, inscrito sob n.º 43.514, Ficha 01, Livro n.º 02, até ulterior 

deliberação deste juízo. Instrua-se o ofício com cópia dos documentos 

necessários. 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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Decisão Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1016160-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

MERCADAO DAS FESTAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA SIQUEIRA GUIMARAES (REU)

VICTORIA GUIMARAES FERREIRA (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 dissolução de sociedade 

limitada c/c tutela antecipada proposta por Mercado das Festas Ltda Me 

representado pelo sócio Antonio Francisco de Oliveira Ferreira em 

desfavor de Valquiria Siqueira Guimaraes Ferreira e Victória Guimarães 

Ferreira alegando em síntese ter constituído na modalidade de sociedade 

limitada de pequeno porte tendo como sócio minoritário o de cujus Delano 

Roosevelt de Oliveira Ferreira. Sustenta que conforme contrato social, o 

valor da sua cota corresponde a R$ 8.910,00 (oito mil novecentos e dez 

reais), enquanto do de cujus corresponde a R$ 90,00 (noventa reais). 

Contudo, diante da situação financeira e comercial, a empresa foi 

encerrada e paralisada desde novembro/2008, se encontrando com 

dificuldades quanto a dissolução de direito da empresa, causando prejuízo 

devido a ocorrência do falecimento do sócio em 17.01.2016, não tendo 

como encerrar regularmente a empresa. Assim, requer a concessão da 

tutela de urgência a fim de que seja expedido alvará judicial autorizando o 

sócio majoritário para averbar, solicitar a retirada/exclusão do sócio 

falecido, bem como autorização para encerramento e dissolução da 

sociedade empresária. Determinada a emenda da inicial, a parte autora 

manifestou-se no Id. 29388355. Os autos vieram conclusos. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Da Justiça Gratuita No que atine ao pedido de justiça 

gratuita, ressalto que o Código de Processo Civil prevê, no art. 98, a 

possibilidade de sua concessão à pessoa jurídica, sendo que o 

entendimento jurisprudencial é no sentido de que diferentemente das 

pessoas físicas, que precisam apenas declarar a impossibilidade do 

custeio, sem prejuízo do próprio sustento, devem comprovar sua 

incapacidade financeira. Com efeito, a parte autora demonstrou 

encontrar-se com as atividades paralisadas desde o ano de 2008, de 

modo que o pedido de concessão da justiça gratuita deve ser acolhido. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Da liminar Trata-se de 

tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual 

depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o art. 

300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. 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 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018504-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(RECONVINDO)

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 dívida c/c indenização por danos morais proposta por Aline Carbonaro 

de Oliveira em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A, alegando em síntese, ser possuidora de imóvel, cuja unidade 

consumidora n.º 6/2077649-8, fora indevidamente transferida para 

terceiros, razão pela qual alega que propôs ação a fim de ser reconhecida 

sua titularidade, realizando acordo naquela demanda. Sustenta que logo 

após solicitou que a requerida procedesse com o desligamento e 

cancelamento de sua unidade consumidora, contudo ao consultar seu 

nome recentemente, constatou que seu nome se encontrava inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito decorrentes de várias faturas, perfazendo 

um total de R$ 19.025,46 (dezenove mil vinte e cinco reais e quarenta e 

seis centavos), o qual alega desconhecer. Assim, requer a concessão da 

tutela de urgência a fim de que seja determinada que a requerida proceda 

com o desligamento da unidade consumidora de sua titularidade, bem 

como proceda com a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de multa. Determinada a emenda da inicial, a parte autora 

manifestou no Id. 28496195. Os autos vieram conclusos. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Inicialmente acolho a emenda da inicial, a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Dessa forma, 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 
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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 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, 

sendo as faturas dos meses de novembro/2016 no valor de R$ 2.779,94; 

do mês de dezembro/2016 no valor de R$ 2.492,27; no mês de 

janeiro/2017 no valor de R$ 2.552,63; no mês de fevereiro/2017 no valor 

de R$ 2.119,3; no mês de março/2017 no valor de R$ 26,65; no mês de 

agosto/2017 no valor de R$ 801,80; no mês de setembro/2017 no valor de 

R$ 1.317,22 novembro/2017 no valor de R$ 2.906,17; dezembro/2017 no 

valor de R$ 1.235,83; janeiro/2018 no valor de R$ 1.326,45; e 

fevereiro/2018 no valor de R$ 1.467,15, colacionadas no Id. 26557306, o 

que corrobora com a narrativa tecida na inicial. Ademais, tratando-se de 

lide que tem por base a discussão sobre a cobrança de valores de 

consumo que a parte autora entende como indevida, tenho como 

descabido exigir da parte autora prova negativa, de modo que a 

incumbência de comprovar o erro do medidor, a culpa e a origem do 

débito, nestes casos, é exclusiva da requerida. Tampouco há que se pôr 

em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que 

podem advir à parte autora caso a cobrança da fatura questionada 

persista, na medida em que consiste em uma forma de levar a autora ao 

pagamento de débito que entende indevido. De outro lado, no tocante a 

pretensão de desligamento da unidade consumidora, sob alegação de que 

já havia solicitado a requerida tal pretensão, tenho que não merece 

acolhimento, na medida em que o desligamento neste momento processual 

poderá vir a prejudicar eventual produção de prova pericial para verificar 

a suposta irregularidade do medidor ora instalado. Ante o exposto, 

presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, defiro 

parcialmente 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 aos débitos 

inseridos 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010514-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI BLATT LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONYKA FORTES OAB - MT24111/O (ADVOGADO(A))

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 

(ADVOGADO(A))

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-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. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada 

proposta por Francieli Blatt Lopes em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A, alegando em síntese, que a requerida na data 

de 07.12.2018, realizou inspeção em sua unidade consumidora n.º 

6/371550-5, constatando uma suposta irregularidade, qual seja um 

suposto desvio de energia no ramal de entrada, gerando um débito no 

valor de R$ 5.221,13 (cinco mil duzentos e vinte reais e treze centavos), 

tomando apenas conhecimento no mês de abril/2019. Sustenta que a 

fatura referente ao mês de dezembro/2018 foi paga com atraso, contudo 

não existia nenhuma fatura pendente de pagamento, sendo informada pela 

requerida que deveria proceder com o pagamento da referida 

recuperação de consumo, a fim de evitar a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em sua unidade consumidora. Assim, requer a concessão 

da tutela de urgência a fim de que seja determinada que a requerida não 

suspenda o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, sob pena de multa. Determinada a emenda da inicial, a parte 

autora manifestou no Id. 23437122. Os autos vieram conclusos. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente acolho a emenda da inicial, a 

fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Dessa forma, 

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 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 do débito questionado, 

sendo a fatura decorrente de uma suposta recuperação de consumo, no 

valor de 5.221,13 (cinco mil duzentos e vinte reais e treze centavos), 

colacionada no Id. 22770352, referente ao período de julho/2017 a 

dezembro/2018, o que corrobora 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 
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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 

requerente ao pagamento do débito que entende devido e pelo próprio fato 

da empresa requerente ficar sem energia elétrica, bem este essencial à 

vida, à saúde, ao bem estar e a própria dignidade da pessoa humana. Não 

obstante, entendo que a medida aqui deferida em nada prejudica os 

interesses e direitos da requerida, em razão da provisoriedade do 

pronunciamento, pois se não for vencedora a tese jurídica esboçada na 

petição inicial, a requerida poderá tomar as medidas necessárias para 

recebimento de seu crédito, razão pela qual defiro o pedido de tutela de 

urgência, formulado na inicial. Posto isso, determino seja a requerida 

intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica da respectiva unidade consumidora (UC nº 6/371550-5), em 

relação à fatura questionada, ou que proceda com o seu 

restabelecimento, no caso de já ter suspendido, consoante requerido pela 

parte autora. Em caso de descumprimento, fixo com fulcro no artigo 537, 

do Código de Processo Civil, multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

limitada a 20 (vinte) dias-multa. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007721-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER GONCALVES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO ANTONIO SANTANA SALIONI OAB - MT21537/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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 conhecimento c/c danos 

morais e pedido liminar proposta por Denner Gonçalves Mendes em 

desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, alegando 

em síntese que no mês de maio/2018 recebeu fatura no valor de R$ 

426,45 (quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), 

que não corresponde com o seu real consumo, vez que o imóvel fica 

desocupado durante o dia e não possui eletrodomésticos que poderiam 

aumentar o valor das faturas. 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 da fatura 

questionada, bem como se abstenha de encaminhar seu nome para os 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. Determinada a emenda 

da inicial, a parte autora manifestou-se no Id. 22870240. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Inicialmente, acolho a emenda da inicial, a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o 

§ 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO 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 do débito 

questionado, decorrente da fatura referente ao mês de maio/2018 no valor 

R$ 426,45 (quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco 

centavos), com vencimento em 21.06.2018, colacionada no Id. 21840453. 

Aliem-se a isso que o valor da referida fatura, se encontra totalmente 

destoada das faturas referentes a outros meses, colacionadas nos Ids. 

21840456 e 21840460, 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. 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 o pedido 

de tutela de urgência, formulado na inicial, pelo que determino seja a 

requerida intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da respectiva unidade consumidora (UC nº 6/2572715-7) 

em relação à fatura questionada, 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 da fatura, sub judice, consoante requerido na inicial. 

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 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010454-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018-O 

(ADVOGADO(A))

ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT25378/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONAIDIO SOUSA DE OLIVEIRA (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 homologação de 

reconhecimento e dissolução de união estável c/c com alimentos, guarda e 

visitas proposta por Maria De Fatima De Jesus Silva em face de Adonaidio 

Sousa De Oliveira. A demanda é de competência da Vara Especializada de 

Família e Sucessões dessa Comarca, conforme endereçamento da inicial 

(Id. 31279885), todavia, os autos foram indevidamente distribuídos para 

esta Vara Cível. Assim, declino de minha competência para processar e 

julgar a presente demanda. Proceda-se com a redistribuição do feito a uma 

das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010452-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA IZALTINA DE CAMPOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. 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. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão 

do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento processual 

ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela 

verificação da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se 

aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiência”. Deste modo, no presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência da parte requerente, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte autora comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. 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. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009983-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO APARECIDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ANDREIA CANDIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. À vista de que a assinatura constante no 

acordo (Id. 18978829) não foi reconhecida firma e nem sequer aportou ao 

pacto procuração da parte executada outorgando poder à terceiro ou 

advogado para transigir, determino venha o exequente, em 10 (dez) dias, 

sanar a irregularidade apontada, sob pena de não homologação do pacto. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002068-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GONCALO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc. 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, razão porque passo ao saneamento 

e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a 

produção da prova. Da ausência de pretensão resistida Aduz o requerido 

a ausência de pretensão resistida, sob o argumento de que o requerente 

não esgotou a via administrativa para solucionar o conflito. Pois bem. Da 

análise da presente preliminar entendo que a esta não merece prosperar, 

uma vez que o prévio requerimento administrativo não constitui óbice para 

o ajuizamento da ação judicial, sob pena de violação do artigo 5º, XXXV, 

da CF. Ademais, o Poder Judiciário, sempre que acionado, deve garantir 

às partes a prevalência do direito. Assim, rejeito a preliminar em análise. 

Dos pontos controvertidos Assim, de acordo com os autos e da natureza 

da ação, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) se os documentos 

de ids. 28785700, 28785701 e 28785703 foram assinados pela parte 

autora; b) a existência ou não de relação jurídica entre a parte autora e o 

requerido; c) O nexo de causalidade entre o dano alegado e conduta do 

requerido; d) o dever de indenização e o seu quantum. Diante da 

controvérsia instalada, defiro a produção de prova pericial formulada pela 

parte autora (id. 31218894), pois entendo que se trata de prova 

imprescindível para o deslinde do feito. Para tanto, nomeio para os 

trabalhos periciais grafotécnicos a empresa Mediape Mediação, 

Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda., com endereço 

na Rua Isaac Póvoas, n. 586, sala 1-B, Bairro Centro Norte, Cuiabá – Mato 

Grosso, telefone: (65) 3332 9858, e-mail: contato@mediape.com.br o qual 

deverá ser intimado para que tome ciência acerca da nomeação. Fixo 
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desde já os honorários periciais em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

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/2015). Ademais, considerando 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, de forma que os 

honorários periciais serão arcados pelo Estado (art. 95, § 3º, II, do NCPC). 

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, 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). Determino, também, que a parte requerida 

aporte aos autos a via ORIGINAL dos documentos de ids. 28785700, 

28785701 e 28785703, no prazo de 15 (quinze) para a realização da 

perícia acima deferida. Apenas com o aporte do documento original acima 

determinado e aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 (cinco) 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”, 

devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do 

CPC/2015 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/2015). Ficam as 

partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, 

do CPC/2015. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se todos. Às providencias necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017101-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MENDONCA DE MORAES (AUTOR(A))

JAQUELLINY NIQUELY FELIPE DE SOUZA PRADO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA OAB - MT11748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FERNANDO DA SILVA (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 de arrendamento 

rural por falta de pagamento c/c cobrança de parcelas não pagas e 

acessórios do arrendamento e pedido de tutela de urgência de 

reintegração de posse proposta por Thiago mendonça de Moraes e 

Jaquelliny Niquely Felipe de Souza Prado Moraes em desfavor de Diogo 

Fernando da Silva, alegando, em síntese serem proprietários do imóvel 

rural localizado na Estrada Pirizal, Km 36, Zona Rural da cidade de Nossa 

Senhora do Livramento-MT, pelo prazo de 03 (três) anos, objeto de 

contrato de arrendamento com o requerido, inicialmente pelo valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Sustentam que fizeram negociação com o 

requerido na aquisição de uma piscina no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e 

seiscentos reais), sendo que o pagamento se seria abatido mensalmente 

sobre o valor do arrendamento. Contudo, o requerido realizou o 

pagamento apenas de uma parcela até a data da propositura da presente 

demanda, deixando de honrar com seus compromissos, requerendo assim 

inicialmente serem reintegrados no imóvel liminarmente. Na decisão de Id. 

28785921, restou determinado que a parte autora esclarecesse seu 

pedido de tutela de urgência, diante da incompatibilidade dos 

procedimentos, razão pela qual os autores comparecem nos autos, 

informando que o requerido abandonou o imóvel no mês de 

fevereiro/2020, sem promover com a comunicação das partes, pugnando 

pela desconsideração do pedido de reintegração, requerendo ainda a 

imissão na posse do imóvel, pelo risco de ser invadido por vândalos (Id. 

29671986). Os autos vieram conclusos. É o relatório do necessário. 

DECIDO. Inicialmente, acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Outrossim, presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o 

§ 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Anote-se. Da liminar Pois bem. Como sabido, é possível o 

deferimento de tutela de urgência antecipada em ações de despejo, caso 

em que a decretação liminar de despejo ou o pedido de imissão de posse 

ficará condicionado ao atendimento dos requisitos dos arts. 300 c/c 303 

do Código de Processo Civil. Conforme o art. 303 do CPC/2015, a tutela 

antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes 

requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela 

antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, 

do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do 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. No presente caso pretende o requerente (locador) o 

rompimento do contrato locatício em razão do inadimplemento por parte da 

requerida (locatária), bem como pleiteia a concessão de tutela de urgência 

a fim de que seja imitida na posse do imóvel, uma vez que o imóvel se 

encontra abandonado. Nesse passo, como sabido, quando o imóvel for 

abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do 

imóvel, assim, uma vez constatado o fato a providência será a imissão na 

posse do bem. Todavia, em que pese o silencio da lei atual não faça 

alusão à hipótese de abandono do imóvel antes de ajuizada a ação, há 

necessidade da propositura da ação de despejo, visando à imissão na 

posse, na medida em que o ordenamento vigente não prevê outro 

procedimento para a imediata imissão na posse do locador. Posto isso, 

denota-se dos autos a juntada de fotografias que se reputam do imóvel 

sub judice, colacionadas no Id. 29671989, evidenciando que o imóvel 

encontra-se desocupado, some-se isso o interesse do autor em ver 

rescindido o contrato de locação firmado. Assim sendo, diante da 

demonstração da probabilidade do direito acautelado, e mediante a 

realização de constatação pelo Sr. Oficial de Justiça de que o imóvel 

encontra-se, de fato, abandonado, é que verifico a possibilidade de 

deferimento da medida pugnada. Nesse sentido: “LOCAÇÃO DE IMÓVEL. 

AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PLEITO DE TUTELA 

ANTECIPADA PARA CONSTATAÇÃO DO ABANDONO E IMISSÃO NA 

POSSE. PROVIDÊNCIA ADEQUADA E NECESSÁRIA. DEFERIMENTO. 

AGRAVO PROVIDO. Noticiado a possível ocorrência de abandono do 

imóvel, logo na petição inicial, a providência adequada é que seja 

efetivada, juntamente com a citação, a constatação do fato pelo oficial de 

justiça. A confirmação do fato, na forma do artigo 66 da Lei de Locação, 

autoriza seja desde logo efetivada a imissão da autora da posse do bem”. 

(TJSP - AI 21250199420148260000 SP, Relator Antonio Rigolin, 31ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 12/08/2014). Posto isso, 

defiro o pedido de tutela de urgência para que a parte autora seja imitida 

na posse do imóvel rural objeto dos autos, sendo a imissão condicionada à 

lavratura de Auto de Constatação, onde deverá o Sr. Oficial de Justiça 

confirmar o abandono do imóvel, com relato completo das condições em 

que se encontra o imóvel. Em sendo constatado que o imóvel encontra-se 

abandonado, determino a lavratura do competente termo de imissão na 

posse, com minuciosa descrição dos fatos ocorridos, devendo os 

eventuais bens móveis deixados no local serem entregues à guarda dos 

autores, os quais assumirá o encargo de fiel depositário dos bens, até 

ulterior decisão deste juízo. 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 
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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. Às providências 

necessárias. Cumpra-se (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001147-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SIGA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLETIVIDADE DE CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DARLA EBERT VARGAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001147-94.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

AUTO POSTO SIGA LTDA REU: COLETIVIDADE DE CREDORES Vistos, etc. 

Trata-se de Recuperação Judicial do AUTO POSTO SIGA LTDA. Ante a 

renúncia de ID. 29744314, nomeio para exercer o encargo a empresa MPB 

Administração Judicial, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

nº 34.431.027/0001-13, com sede na Rua Mistral n. 09, Bairro: Despraiado, 

CEP: 78.048-222, Cuiabá-MT, email: contato@mpbadmjudcial.com.br site: 

www.mpbadmjudicial.com.br, telefone: (65) 3365-4103, que deverá ser 

intimada na pessoa do seu responsável técnico para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, via telefone, aceitando o encargo que lhe foi 

atribuído, assinar, na sede do Juízo, o termo de compromisso se 

comprometendo a fielmente desempenhar a função e todas as 

responsabilidades a ela inerentes, especialmente nos termos dos arts. 21, 

22, 23 e 33 da LFR. Firmado o termo de compromisso, deverá a 

administração judicial apresentar um relatório pormenorizado, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contendo a relação de habilitações e impugnações 

existentes, e suas fases processuais, assim como, especificar as 

providências legais tomadas e eventuais pendentes de providência, além 

de informar ao Juízo qualquer outra relevante informação, bem como 

trazer os autos integralmente digitalizados, em mídia PEN DRIVE, devendo 

ainda, manter os autos digitalizados atualizados mensalmente. Outrossim, 

intime-se a administradora judicial para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

proposta de valor relativo a remuneração para o exercício do encargo. 

Nos termos do artigo 22, II, da LFR, determino a intimação do administrador 

renunciante para que preste contas da sua administração, procedendo 

aos relatórios necessários, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, de forma 

pormenorizada, inclusive a respeito dos valores percebidos, bem como 

entregar a sua substituta todos os bens e documentos das recuperandas 

que estiverem em seu poder, também no mesmo prazo. Com a 

manifestação do Administrador Judicial Renunciante, e da nova 

Administradora Judicial, vistas ao Ministério Público, e depois conclusos. 

Cumpra-se, com urgência. Intime-se. Às providências necessárias. 

(assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008865-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc., Carlos Candido da Silva propôs a presente 

reclamação cível em face de Azul Linhas Aereas, ambos devidamente 

qualificados, aduzindo, em síntese, que realizou a compra de um bilhete 

aéreo com itinerário Curitiba/Cuiabá, com conexão em Campo Grande/MS, 

e com partida de Curitiba em 26/09/2017 às 20h55min, a partida de Campo 

Grande aconteceria às 22h35min, com previsão de chegada em Cuiabá às 

23h40min. Nesse passo, salienta que o voo de Campo Grande já chegou 

atrasado e quando decolou aproximadamente 10 minutos de pousar em 

Cuiabá, a aeronave retornou a Campo Grande. A companhia deixou os 

passageiros no saguão, até que depois de 02 horas de espera informaram 

que por problemas técnicos na pista do aeroporto de Cuiabá, impossibilitou 

o pouso. Ressalta que aguardaram no saguão de embarque em Campo 

Grande a noite toda até que as 05h do dia 27/09/2017 foi anunciado um 

novo embarque, decolando às 05h20min chegando em Cuiabá às 

06h32min, ou seja, depois de 08 horas de atraso. A requerente é 

cadeirante e por falta de informações e acomodações gerou stress e 

cansaço desnecessário. Ao final, requer a condenação da requerida em 

danos morais no valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e 

oitenta reais). Com a petição inicial vieram documentos. Determinada a 

emenda da inicial, a parte autora manifestou no id. 11074952. Audiência de 

conciliação restou inexitosa (id. 1443481). Devidamente citada, a 

requerida apresentou contestação no Id. 14605793, alegando que o 

retorno da aeronave á Campo Grande ocorreu em razão da queda de 

balizamento na pista do aeroporto de Cuiabá, o que tornou impraticável o 

pouso, razão pela qual houve os passageiros foram realocados para o 

próximo voo disponível às 05h20min. Aduz que foi fornecido voucher de 

alimentação e hospedagem porém alguns passageiros optaram por 

esperar no aeroporto em razão do horário já avançado. Assim, afirma que 

estes acontecimentos não partiu da vontade da parte requerida e sim por 

conta de evento imprevisível, o que caracteriza a ocorrência de 

excludente de responsabilidade civil por caso fortuito/força maior. Por fim, 

salienta que não há nexo de causalidade entre a conduta da contestante e 

eventual dano sofrido pela parte autora, motivo porque pugnou pela 

improcedência dos pedidos autorais. No Id. 15063136 a parte autora 

impugnou a contestação ofertada pela requerida. As partes foram 

intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, ocasião 

que somente a parte autora manifestou (id. 15160820). 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 26/09/2017 o voo do autor de Curitiba para 

Cuiabá, com conexão em Mato Grosso do Sul, marcado para as 

20h55minh foi realizado no horário, ao passo que o voo de Mato Grosso 

do Sul à Cuiabá foi realizado apenas no dia 27/09/2017 às 05h20min, 

conforme se observa dos documentos de Id. 10915400, 10915533 e 

10915754, aliado ao fato de que o próprio requerido confirma em sua 

contestação ter ocorrido o atraso no referido voo por problemas técnicos 

na pista de Cuiabá/MT. 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 
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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/imprevisto na pista de Cuiabá, 

observo que o mesmo sequer demonstrou nos autos as suas alegações, 

ônus que lhe incumbia, uma vez que descurou de juntar qualquer 

documento da Infraero ou Anac informando problemas no balizamento da 

pista. Alia-se a isso, o vídeo colacionado pelo autor junto a inicial 

demonstram que alguns passageiros entraram em contato com a ouvidoria 

da Infraero do Aeroporto de Cuiabá/MT e foram informados que não houve 

nenhum problema, o qual não foi impugnado especificamente em sede de 

contestação. Ademais, intimado para dizer a respeito das provas que 

pretendia produzir, a requerida sequer manifestou. Portanto, o atraso do 

voo por supostos problemas técnico na pista, que sequer ficou 

comprovado nos autos, não pode ser admitido como uma excludente de 

responsabilidade. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos 

morais e materiais. Atraso do voo e extravio temporário de bagagem em 

viagem de São Paulo a Fortaleza. Situação que extrapolou o mero dissabor 

pelo fato de os passageiros ficarem privados por 08 horas dos seus 

pertences. Consideração, no caso, de que também ocorreu atraso de 

2h15 minutos no voo de ida, período durante o qual não receberam os 

passageiros qualquer assistência da empresa aérea, consoante determina 

a Resolução n. 141/2010, da ANAC. Danos morais configurados. 

Indenização, arbitrada em R$ 8.000,00 (R$ 4.000,00 para cada um dos 

autores). Danos materiais relativos à alimentação no valor de R$ 84,70 

comprovados. Litigância de má-fé da companhia aérea configurada. 

Alteração da verdade dos fatos. Alegação de atraso por motivo da queda 

do balizamento no aeroporto de Guarulhos não confirmada por informação 

prestada pela Infraero. Multa arbitrada em 5% sobre o valor da causa 

atualizado. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado 

parcialmente procedente. Recurso provido, em parte. Dispositivo: deram 

parcial provimento ao recurso. (TJ-SP - AC: 10212843620178260007 SP 

1021284-36.2017.8.26.0007, Relator: João Camillo de Almeida Prado 

Costa, Data de Julgamento: 18/03/2019, 19ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação:21/03/2019) Apelação – Responsabilidade civil – 

Transporte aéreo – Ação de reparação de danos – Procedência parcial – 

Cancelamento de voo que impediu a autora de assistir ao show da banda 

internacional Maroon 5 – Alegações da companhia aérea de excludente de 

responsabilidade civil em decorrência de alagamento em uma subestação 

do Aeroporto de Guarulhos, acarretando a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica para parte do sistema de balizamento da pista que não 

restou provada – Falha na prestação de serviço configurada – Cabimento 

da indenização por danos morais postulada pela demandante, os quais 

independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – 

Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser reduzido – 

Juros moratórios que devem incidir a partir da citação – Danos materiais 

também demonstrados – Recurso da ré parcialmente provido. (TJ-SP - 

APL: 10533692420168260100 SP 1053369-24.2016.8.26.0100, Relator: 

Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 18/09/2017, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/09/2017) 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, inclusive, de responsabilidade objetiva, a teor do que 

dispõem os artigos 932, III, e 933, ambos do Código Civil. Estabelece o art. 

14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, senão vejamos: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ao abordar sobre o tema, Sérgio 

Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo 

: Malheiros Editores, 2003, p. 402, assim disciplina: “O fornecedor de 

serviços, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este 

dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e se 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Em suma, 

os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de 

produtos e serviços) e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua 

responsabilidade se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas 

que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor: inexistência do defeito e culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Todavia, sopesando as circunstâncias 

descritas na petição inicial, tenho que não podem ser entendidas, de forma 

alguma, como mero aborrecimento sem maiores consequências. No caso, 

há que se ressaltar que o pedido de danos morais formulados pelo autor 

advém da própria conduta ilícita da empresa, por falha na prestação de 

serviços, conforme acima consignado. Certo é que, a simples falha na 

prestação dos serviços, com o descaso e desrespeito ao consumidor 

comprova o efeito danoso de ordem moral, não reclamando esforço 

probatório neste sentido. Sobre o tema, valendo-se dos ensinamentos do 

doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, na obra acima citada, p. 91/92, podemos 

concluir que: “Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima 

comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, 

documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o 

repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o 

que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano 

moral em razão de fatores instrumentais. Neste ponto a razão se coloca 

ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria 

ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de 

repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 

pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; 

deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada 

a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção hominis facti, que decorre das regras 

da experiência comum.” Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Deste modo, deve prevalecer a antiga fórmula segundo 

a qual a fixação do quantum ficará a cargo do prudente arbítrio do 

julgador, que deverá levar em consideração as circunstâncias peculiares 

ao caso, aliado à necessidade de se arbitrar uma indenização que, 

embora não constitua enriquecimento sem causa da vítima, tenha também 

caráter punitivo e pedagógico, de modo a desestimular a conduta 

antijurídica. Neste contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições 

econômicas financeiras 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. 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 ao autor, 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 do voo. Por conseguinte, com fundamento no art. 487, 
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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 15% (quinze 

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. Cumpra-se. Intime-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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002097-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FLORIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADESON RICARDO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Nilson Floriano Da Silva promove a 

presente ação de reintegração de posse com pedido liminar em desfavor 

de Adeson Ricardo Da Silva, alegando, em síntese, que é possuidor do 

imóvel localizado na Rua: 174, nº 3, Quadra 100, Bairro: Jardim Eldorado, 

em Várzea Grande/MT, desde agosto de 2004, adquirido mediante 

Contrato de Compra e Venda, da Senhora Cecília da Rocha Ferraz, com 

360,00m², no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Aduz que seu filho, ora 

requerido, e sua família chegaram de mudança para esta comarca e o 

requerente os acolheu, cedendo parte da sua casa para morar. Ocorre 

que após algum tempo o requerido começou a dizer que o requerente não 

tinha mais direito ao imóvel e ao retornar do sítio que é seu local de 

trabalho foi impedido pelo seu filho de entrar no imóvel, razão pela qual 

procurou o Juizado Especial e propôs uma medida judicial. Ressalta que foi 

feito um acordo entre as partes, ficando estabelecido que o requerido 

ficaria apenas com o lote de número 03 onde foram feitas as benfeitorias 

e que no prazo de 01 (um ) ano a contar com a data da audiência o 

Requerido providenciaria a divisão dos cômodos da edificação, no exato 

limite entre os lotes, de modo que cada um tocará o respectivo lote. 

Providenciaria, ainda, a divisão completa dos lotes (construção do muro) 

bem como, a entrada na frente do lote número 03 (três), a construção de 

um banheiro, uma cozinha, e o Requerido providenciaria um padrão de 

energia elétrica para seu uso. No entanto, passou mais de um ano e o 

requerido não cumpriu com o acordado, ficando o requerente impedido de 

usufruir seu imóvel. Assim, pugnou liminarmente pela reintegração na 

posse do imóvel e no mérito a reintegração definitiva. Com a inicial vieram 

os documentos. O pedido liminar foi indeferido no id. 13368094. O 

requerido apresentou contestação no id. 14910462, aduzindo que tentou 

diversas vezes comprar o imóvel do requerente, porém sem sucesso. 

Afirma, que não conseguiu executar no prazo o acordo entabulado entre 

as partes em razão de sua renda e por fim manifestou concordância com 

os fatos narrados na exordial, bem como com o pedido de reintegração da 

posse. A parte autora apresentou impugnação à contestação no id. 

16328354. As partes manifestaram as provas que pretendem produzir (id. 

16610771 e 16610782). Os autos vieram conclusos. É o necessário. 

Decido. Pois bem, tenho que a matéria aqui discutida inicia com a análise 

do arcabouço fático retratado nos autos. É que, em termos gerais, a 

posse repousa no fato de alguém, independentemente de título de 

propriedade, usar, gozar, dispor da coisa, como se proprietário fosse, 

consoante se infere da inteligência dos art. 1.196 e 1.228, ambos do 

Código Civil. Assim, na hipótese de enquadramento no conceito de 

possuidor e uma vez molestada a posse, emerge do ordenamento jurídico 

a proteção por meio dos interditos (CC - art. 1.210). Por isso, no primeiro 

passo há de se averiguar a alegada posse da autora anteriormente ao 

alegado esbulho. Para delimitar a lide, observo que a pretensão da autora 

recai em ser reintegrado na posse do imóvel situado na Rua 174, nº3, 

quadra 100, bairro Jardim Eldorado, nesta cidade. Nesse objetivo, colhe-se 

da petição inicial a assertiva de que a autora exerce a posse do imóvel 

litigioso desde a sua aquisição realizada no ano de 2004, quando o 

adquiriu da sra. Cecilia da Rocha Ferraz. Para comprovar suas alegações, 

instruiu a inicial com cópia do contrato de compra e venda firmado com a 

Sra. Cecilia (id. 12319504), ficha do morador datada no ano de 2009 (id. 

12319510), fotos do imóvel (ids. 12319523, 12319530), bem como o 

registro de direito de posse (id. 12319598), além do termo de acordo 

firmado entre as partes no Juizado Especial Cível (id. 12319615). 

Corroborando a prova documental, a própria parte requerida manifestou 

concordância com os fatos narrados na exordial, bem como com o pedido 

de reintegração de posse conforme contestação apresentada no id. 

14910462, pugnando apenas prazo para desocupação completa do 

imóvel. Pois bem, considerando a contestação foi apresentada em 

agosto/2018 e os autos estão conclusos desde o ano de 2009, tenho que 

transcorreu prazo suficiente para a desocupação do imóvel. Portanto, a 

míngua de provas e argumentações contrárias, deve prevalecer à 

convicção aqui construída. Efetivamente, o acervo probatório mostra-se 

robusto, de modo a comprovar o exercício da posse pela autora, o 

esbulho praticado pelo requerido e a sua perda. Nestas condições e, 

comprovados os pressupostos que formam a espécie, impõe-se seja 

acolhida a súplica do autor. Com essas considerações e fundamentos, 

julgo procedente o pedido inicial constante na ação principal para 

REINTEGRAR o autor na posse do imóvel descrito na inicial. Ainda, 

condeno o requerido no pagamento das despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

atento à natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço, 

o grau do zelo profissional e o tempo em que a demanda se processou 

(CPC - §8.º, art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto 

em lei, uma vez que lhes concedo os benefícios da justiça gratuita. 

Transitada em julgado, expeça-se mandado de reintegração de posse 

determinando a desocupação voluntária pelas requeridas, ou quem estiver 

arbitrariamente na posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva. Intimem-se e, decorrido o 

prazo sem que ocorra a desocupação do imóvel, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, proceda o Sr. Meirinho com a 

reintegração de posse em favor do autor, a ser cumprida com os 

benefícios do artigo 212, § 2º do CPC, mediante ordem de arrombamento e 

reforço policial, se necessário, a qual desde já autorizo, mediante a 

certificação pelo Sr. Oficial de Justiça de eventual resistência oposta pelo 

requerido. Oportunamente, arquivem-se os autos mediante as baixas e 

anotações necessárias. CIÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002305-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc., Michel Anderson Azevedo Achitti propôs a 

presente ação de indenização por danos morais decorrente de ato ilícito 

em face de Tam Linhas Aéreas S/A, ambos devidamente qualificados, 

aduzindo, em síntese, que realizou a compra de um bilhete aéreo com 

itinerário Cuiabá/Salvador, com conexão em Brasília, e com partida de 

Cuiabá em 23/03/2017 às 16h44min e partida de Brasília às 20h20min com 

previsão de chegada em Salvador às 22h08min. Nesse passo, salienta 

que no dia da partida o autor chegou e realizou o “check in” normalmente, 

contudo, somente embarcou por volta das 18h. Afirma que quando chegou 

a Brasília descobriu que o voo marcado para as 20h20min já havia partido, 

motivo pelo qual a requerida realocou o autor em um novo voo que partiu 

de Brasília somente em 24/03/2017 às 09h40min, chegando a seu destino 

final (Salvador) às 12h. Ao final, requer a condenação da requerida em 

danos morais no valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e 

oitenta reais). Com a petição inicial vieram documentos. Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação no Id. 7307974, alegando que 

o atraso do voo da parte autora ocorreu em razão de um problema técnico 

na aeronave após análise da equipe de manutenção, razão pela qual 

houve os clientes foram informados que o voo sofreria um atraso. Assim, 

afirma que tal alteração não partiu da vontade da parte requerida e sim por 
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conta de evento imprevisível e invencível, o que caracteriza a ocorrência 

de excludente de responsabilidade civil por caso fortuito/força maior. Por 

fim, salienta que não há nexo de causalidade entre a conduta da 

contestante e eventual dano sofrido pela parte autora, bem como não há 

prova nos autos de qualquer evento que tenha causado algo maior que um 

mero aborrecimento na mudança de horas do voo, até mesmo porque o 

autor foi comunicado de todas as alterações pela empresa ré, motivo 

porque pugnou pela improcedência dos pedidos autorais. No Id. 7338467 a 

autora impugnou a contestação ofertada pela requerida. Audiência de 

conciliação que restou infrutífera, conforme termo de Id. 7934663. Em 

seguida as partes informaram não possuir interesse na produção de 

outras provas além das já existentes nos autos (Ids. 9158811 e 9273934). 

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 23/03/2017 o voo do autor de Cuiabá-MT 

para Salvador, com conexão em Brasília-DF, marcado para as 16h44minh 

só foi realizado às 18h, ao passo que o voo de Brasília à Salvador foi 

realizado apenas no dia 24/03/2017 às 09h40min, conforme se observa 

dos documentos de Id. 5859850, 5859922 e 5859948, aliado ao fato de 

que o próprio requerido confirma em sua contestação ter ocorrido o atraso 

no referido voo por problemas técnicos. 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/imprevisto de manutenção, 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. 19387096). 

Portanto, o atraso do voo por supostos problemas técnico, que sequer 

ficou comprovado nos autos, não pode ser admitido como uma excludente 

de responsabilidade. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – ATRASO DE VÔO QUE CULMINOU COM A PERDA DE 

CONEXÃO – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE – 

FALTA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

TEMPO DE ATRASO SUPERIOR À DURAÇÃO DO VOO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO 

MATERIAL DEVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na 

prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços 

públicos. Não há que se acolher a tese de problemas técnicos como 

motivo do atraso do voo, quando não comprovado nos autos tal alegação. 

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço porque implica 

em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e 

desorganiza as programações feitas pelo consumidor, sobretudo se o 

tempo do atraso do voo é superior ao tempo de duração do voo 

contratado. O valor da indenização por dano moral deve mantido quando 

fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1006138-67.2017.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, 

Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018) CONSUMIDOR. 

ATRASO DO VOO. NECESSIDADE DE REPAROS NA AERONAVE. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA EMPRESA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR 

ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. A teoria do risco do negócio ou atividade constitui a base 

da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, que só 

será afastada se provada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. 2. Defeitos técnicos na aeronave, que 

demandaram a realização de manutenção não programada se constituem 

em fortuito interno e previsível que não excluem a responsabilidade da 

empresa aérea. 3. Afastado o fortuito externo, a companhia responde 

objetivamente pelos danos materiais e morais causados aos seus 

passageiros. (...) (TJDF – ACJ 20140110806005 DF, 3ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relator Asiel Henrique de 

Sousa, 26/03/2015). Outrossim, apesar 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, 

inclusive, de responsabilidade objetiva, a teor do que dispõem os artigos 

932, III, e 933, ambos do Código Civil. Estabelece o art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços, senão vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Ao abordar sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho, em 

sua obra Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo : Malheiros 

Editores, 2003, p. 402, assim disciplina: “O fornecedor de serviços, 

consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este 

dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e se 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Em suma, 

os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de 

produtos e serviços) e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua 

responsabilidade se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas 

que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor: inexistência do defeito e culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Todavia, sopesando as circunstâncias 

descritas na petição inicial, tenho que não podem ser entendidas, de forma 

alguma, como mero aborrecimento sem maiores consequências. No caso, 

há que se ressaltar que o pedido de danos morais formulados pelo autor 

advém da própria conduta ilícita da empresa, por falha na prestação de 

serviços, conforme acima consignado. Certo é que, a simples falha na 

prestação dos serviços, com o descaso e desrespeito ao consumidor 

comprova o efeito danoso de ordem moral, não reclamando esforço 

probatório neste sentido. Sobre o tema, valendo-se dos ensinamentos do 

doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, na obra acima citada, p. 91/92, podemos 

concluir que: “Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima 

comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, 

documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o 

repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o 
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que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano 

moral em razão de fatores instrumentais. Neste ponto a razão se coloca 

ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria 

ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de 

repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem 

pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; 

deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada 

a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma 

presunção natural, uma presunção hominis facti, que decorre das regras 

da experiência comum.” Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Deste modo, deve prevalecer a antiga fórmula segundo 

a qual a fixação do quantum ficará a cargo do prudente arbítrio do 

julgador, que deverá levar em consideração as circunstâncias peculiares 

ao caso, aliado à necessidade de se arbitrar uma indenização que, 

embora não constitua enriquecimento sem causa da vítima, tenha também 

caráter punitivo e pedagógico, de modo a desestimular a conduta 

antijurídica. Neste contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições 

econômicas financeiras 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. 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 ao autor, 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 do voo. 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 15% (quinze 

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. Cumpra-se. Intime-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.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015673-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o presente feito intimando a parte Requerente por intermédio de 

seu Procurador para requerer o que entender por direito no prazo de 5 
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YURI DE ALMEIDA AMORIM OAB - MT25029/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO PLANTÃO JUDICIÁRIO Ação 

Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência de 

Natureza Antecipada – 1010544-46.2020.811.0002 Vistos etc. HÉLIO 

YAMAUCHI, representado pelo sua irmã ILCINEIA PEREIRA CORDEIRO, 

qualificados nos autos, propõe a presente Ação Ordinária de Obrigação 

de Fazer com pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada em 

face do ESTADO DE MATO DO GROSSO, sob o argumento de que o 

requerente apresenta descompensação clínica por doença renal crônica, 

com diagnóstico de aneurisma de aorta adbdominal infrarrenal com quadro 

clínico gravíssimo estando atualmente internado no Pronto Socorro de 

Várzea Grande, intubado em uso de ventilação mecânica, realizando 

hemodiálise e necessita urgentemente de Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI). Em sede de tutela de urgência requer que, a parte requerida em 

caráter de urgência viabilize a transferência do autor para UTI de Hospital 

público ou particular conveniado para poder ser tratado do quadro grave 

que se apresenta. Instruiu seu pedido com documentos pessoais do 

representado, dentre eles a solicitação médica informando o caráter de 

urgência, haja vista a natureza gravíssima da situação do autor. É o breve 

relato. Fundamento e decido. 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 nos artigos 300 e 297, 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. 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 ao paciente que se 

encontra com estado crítico de saúde, necessitando de custoso 

tratamento médico 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. Denota-se que, restou demonstrado o diagnóstico do autor e 

a necessidade de internação deste em Unidade de Tratamento Intensivo 

em caráter de urgência, nos termos do relatório médico e documentos de 

id. 31335063 e 31335066. CONCEDO a antecipação de tutela específica, 

para que o requerido, ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo de 12 (doze) 

horas, adote as providências cabíveis, no sentido de viabilizar a 

transferência do autor HELIO YAMAUCHI para leito de UTI seja em 

estabelecimento que atenda ao SUS, ou mesmo em 

Hospital/Clínica/Instituição Particular, caso não haja disponibilidade imediata 

nas instituições públicas, garantindo-se todos os demais atos necessários 

para restabelecimento de sua saúde. Comunique-se à Secretaria de 

Saúde e a Central de Regulação para cumprimento da presente decisão, 

devendo comunicar este Juízo das providências adotadas, sob pena de 

caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Advirto 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$2.000,00 (dois mil reais) e eventual 

bloqueio de verbas. Sem prejuízo, cite-se a parte ré para apresentação de 

defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que 

a ausência implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial (CPC, art. 344 e 389). Por se tratar de 
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plantão judiciário, deixo de designar audiência de conciliação (CPC, art. 

139, V), cuja possibilidade e necessidade ficará sob encargo do juízo 

titular do feito. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, (art. 98 do CPC). 

Dê-se ciência ao MP. 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/MT, 17 de 

abril de 2020, às 11h57min. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito Plantonista
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO PLANTÃO JUDICIÁRIO Ação 

de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica - 

Código: 1010529-77.2020.811.0002 Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica 

proposta por Benedito Liberato de Amorim Filho em face do Estado de 

Mato Grosso e do Município de Cuiabá, pelo que passo a analisá-la. O 

autor propõe a presente demanda, sob o argumento de que possui doença 

oftalmológica grave e que necessita em caráter de urgência de 

procedimento cirúrgico denominado Vitrectomia com Via Pars Plana com 

colocação de óleo de silicone e endolaserterapia, haja vista a possibilidade 

de perda total e irreversível da visão. Instruiu seu pedido o Laudo Médico 

de Clínica Particular, atestado médico, solicitação do pedido ao SUS e 

orçamento do procedimento cirúrgico. É o breve relato. Fundamento e 

decido. 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 nos artigos 300 e 

297, 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. 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 ao paciente que se encontra com estado crítico de 

saúde, necessitando de custoso tratamento médico 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 o 

autor corre risco da perda total da visão de forma irreversível. Denota-se 

que, restou demonstrado o diagnóstico do autor e a necessidade do 

procedimento cirúrgico indicado pelo médico responsável em caráter de 

urgência, nos termos do relatório médico e documentos de id. 31331107, 

31331112, 31331114 e 31331117. CONCEDO a antecipação de tutela 

específica, para que os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tomem as 

providências cabíveis, a fim de viabilizar o procedimento cirúrgico 

oftalmológico denominado Vitrectomia com Via Pars Plana com colocação 

de óleo de silicone e endolaserterapia necessário ao autor, em Hospital da 

Rede Pública (SUS) ou, alternativamente, da Rede Privada (credenciado ou 

não ao SUS). Comunique-se à Secretaria de Saúde e a Central de 

Regulação para cumprimento da presente decisão, devendo comunicar 

este Juízo das providências adotadas, sob pena de caracterização de ato 

atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento 

desta decisão por Malote Digital. Advirto 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$500,00 

(quinhentos reais) e eventual bloqueio de verbas. Sem prejuízo, cite-se a 

parte ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(CPC, art. 344 e 389). Por se tratar de plantão judiciário, deixo de designar 

audiência de conciliação (CPC, art. 139, V), cuja possibilidade e 

necessidade ficará sob encargo do juízo titular do feito. Concedo ao autor 

a gratuidade de justiça, (art. 98 do CPC). Dê-se ciência ao MP. 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/MT, 17 de abril de 2020, às 11h52min. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito Plantonista

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016985-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO WILLIAN GONCALVES DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o presente feito intimando a parte Requerente por intermédio de 

seu Procurador para requerer o que entender por direito no prazo de 5 

(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 17 de abril de 2020. MAYCON ARRUDA 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015126-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1015126-26.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: ROSELI BUENO DE ALMEIDA Requerido: 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV ATO ORDINATÓRIO 

- CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação tempestivamente juntada aos 

autos, no prazo de quinze dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

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

Grande, 17 de abril de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005296-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de apresentar o 

competente instrumento de mandato outorgado por Cristiano de Souza 
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Barbosa, representado por Jucinete Figueiredo de Souza, em favor dos 

advogados Giuseppe Zampieri (OAB/MT 10.603) e Galileu Zampieri 

(OAB/MT 11.574) (CPC, artigo 104). Transcorrido in albis o prazo para 

manifestação, certifique-se. Por fim, façam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. 

Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012071-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE BRUM - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT11327-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, com 

pedido de tutela de urgência, que Regiane Brum – ME move em desfavor 

do Estado de Mato Grosso. Analisando os autos, observo que a parte 

autora atribuiu à causa o valor de R$ 4.995,22 (quatro mil, novecentos e 

noventa e cinco reais e vinte e dois centavos). Neste aspecto, de acordo 

com o artigo 2º, caput e §4º, da Lei n. 12.153/2009: Art. 2º. É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Prescreve, ainda, o artigo 

1º, § 1º, da Resolução n. 004/2014/TP: § 1º Observadas as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato 

Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos [...]. Assim, considerando que há Juizado Especial da 

Fazenda Pública nesta Comarca e que o valor da causa não excede a 60 

(sessenta) salários mínimos, os autos deverão ser encaminhados para o 

citado juizado, independentemente da complexidade da causa e/ou da 

necessidade de perícia, em observância à sua competência absoluta. A 

esse respeito, assim já decidiu o STJ: "PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

APLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR 

ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA 

LIDE. IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA 

DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 

1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I 

- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação 

do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de 

Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido adotou entendimento 

consolidado nesta Corte segundo o qual a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, sendo absoluta, é firmada segundo o valor 

atribuído à causa, independentemente do grau de complexidade da lide. III - 

Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão 

recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 

1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero 

improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a 

configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso 

a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno 

improvido". (AgInt no RMS 61.265/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA 

COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020) 

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 

535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 

CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO 

INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há 

falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista 

que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou 

fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. 

Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no 

julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos. 2. A 

jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados 

Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode 

ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de 

produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. 

Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 

DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, 

DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON 

CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se 

nega provimento". (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 

26/03/2019) No mesmo sentido já decidiu o TJMT: "AGRAVO INTERNO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO – RECURSO DE 

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO QUE DECLINOU A 

COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – 

IRDR N. 85660/2016 – ENUNCIADO N. 01 - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de 

conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade de prova pericial. (N.U 0038888-94.2019.8.11.0000, , 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 

20/03/2020) Ademais, conforme a tese fixada em sede de IRDR, a Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, editou o Enunciado nº 1, que 

dispõe: “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial”. Ante o exposto, com fundamento no artigo 64, §1°, do Código de 

Processo Civil, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo, e 

DECLINO, ex officio, do processamento e julgamento desta causa, 

determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010477-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELUCIA CAMPOS DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO INSS (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação previdenciária, em fase de 

conhecimento, que Carmelucia Campos da Costa move em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando compelir o 

requerido a implantar benefício de natureza pecuniária. É o breve relato. 

Fundamento e decido. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 109, 

§ 3º, com redação alterada pela Emenda Constitucional n. 103 de 2019, 

prevê que a “Lei poderá autorizar que as causas de competência da 

justiça federal em que foram parte instituição de previdência social e 

segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando 

a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.”. 

Trata-se do exercício da competência federal delegada, autorizado e 

regulamentado pela Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019. A 

recente alteração legislativa acabou por suprimir a competência federal 

delegada quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a 

menos de 70 km de distância de município sede de vara federal. 

Interpretação, a contrario sensu, do art. 15, III, da Lei nº 5.010/1966: “Art. 

15. Quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser 

processadas e julgadas na justiça estadual: [...] III – as causas em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefício de natureza pecuniária, quando a comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal;” A seu turno, o Conselho 

da Justiça Federal editou a Resolução nº 603/2019 – CJF, que dispõe 

sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos termos 

das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei n. 13.876/2019. O 

Conselho da Justiça Federal, por meio do aludido instrumento normativo, 

unificou os critérios a serem adotados pelos Tribunais Regionais Federais, 
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no tocante à publicação de lista com a indicação das comarcas estaduais 

que exercerão a competência federal delegada. O artigo 4º da Resolução 

nº 603/2019 – CJF estabelece, ainda, o seguinte: “Art. 4º. As ações, em 

fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de 

janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo 

estadual, nos termos em que previstos pelo § 3º do artigo 109 da 

Constituição federal, pelo inciso III do artigo 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1965, em sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de 

Processo Civil”. Em observância à citada Resolução, o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região editou a Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, na qual torna pública a lista de comarcas estaduais 

localizadas na área de jurisdição da 1ª Região, com competência federal 

delegada para o processamento e julgamento das causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, relativamente a 

benefício de natureza pecuniária. O Anexo I da Portaria diz respeito à lista 

de comarcas estaduais com competência federal delegada para 

processar e julgar as causas que se enquadram na situação prevista no 

artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966, com a redação dada pela a Lei nº 

13.876/2019, ao passo que o Anexo II da Portaria elenca as comarcas 

estaduais que deixaram de possuir competência federal delegada. Na 

iminência da entrada em vigor do artigo 3º Lei nº 13.876/2019, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 

nº 6, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS. Na 

oportunidade, o Ministro delimitou a tese que será submetida a julgamento 

no IAC nº 6: “Efeitos da Lei n. 13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada”. Outrossim, foi 

determinado por sua Excelência, no bojo do IAC nº 6, “a imediata 

suspensão, em todo território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela justiça estadual (no exercício da 

jurisdição federal delegada) para a justiça federal, até o julgamento 

definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito 

de Competência”. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo 

Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 

motivado pela atuação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Guaíba/RS. O Juízo Estadual, antes mesmo da entrada em vigor do art. 3º 

da Lei nº 13.876/2019, reconheceu a sua incompetência para processar e 

julgar a causa ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por 

Maria Amélia Tolo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que versa sobre benefício de natureza pecuniária. No sentir do 

Juízo Estadual suscitado, a edição da Lei nº 13.876/2019 excluiu a 

jurisdição federal delegada para o processamento e julgamento da causa, 

uma vez que a Comarca de Guaíba localiza-se a 30 km da cidade de Porto 

Alegre, que é município sede de vara federal, motivando a remessa dos 

autos da ação previdenciária ao Juízo Federal suscitante. Neste contexto, 

em que pese a controvérsia fundada na modificação de competência para 

o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada, é irrefragável a 

entrada em vigor do artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, que modificou a 

redação do artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. O artigo 5º, I, da Lei 

nº 13.876/2019 fixou o dia 1º de janeiro de 2020 para o início da vigência 

do novo regramento sobre competência federal delegada no âmbito 

previdenciário. Portanto, desde 1º de janeiro de 2020, toda e qualquer 

comarca estadual que estiver localizada a menos de 70 km de município 

sede de vara federal passou a ser absolutamente incompetente para 

processar e julgar as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefício de natureza 

pecuniária. Nessa perspectiva, tem-se que o debate jurídico 

consubstanciado IAC nº 6 do STJ diz respeito apenas e tão somente à 

(im)possibilidade de redistribuição para a Justiça Federal das ações 

previdenciárias ajuizadas até 31/12/2019, e que, até então, eram de 

competência federal delegada, de modo que a decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça não contempla as ações ajuizadas a partir de 

1º de janeiro de 2020, sob a égide da Lei nº 13.876/2019. No caso dos 

autos, a ação foi distribuída após a entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 

13.876/2019, não estando sujeita aos feitos da decisão prolatada no IAC 

nº 6 do STJ, uma vez que a Comarca de Várzea Grande, desde 1º de 

janeiro de 2020, não ostenta competência federal delegada para 

processar e julgar a causa, por localizar-se a menos de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal, que, no caso, é o 

município de Cuiabá. Não há, pois, outra conclusão possível após a 

entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 13.876/2019 e a edição da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, Anexo II, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que deixa evidente que a Comarca de Várzea Grande não 

mais ostenta a competência federal delegada em matéria previdenciária, 

ante a sua proximidade territorial com Cuiabá, município sede de vara 

federal situado a menos de 70 Km. Assim, não há que se falar em 

inobservância da decisão prolatada nos autos do IAC nº 6 do STJ, cuja 

tese delimitada não alcança a hipótese dos autos, mas sim no estrito 

cumprimento de disposição legal em vigor, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no 3° da Lei nº 13.876/2019. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 109, § 3º, da CF/88, artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, artigo 1°, § 2º e 

Anexo II da Portaria Consolidada – Presi 9507568/2019 e artigo 64, § 1º, 

do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente causa previdenciária, razão pela 

qual DETERMINO a remessa dos autos para a Seção Judiciária de Mato 

Grosso - Cuiabá, para a redistribuição ao Juízo Federal competente. Não 

havendo possibilidade de remessa eletrônica via PJe, remeta-se cópia 

integral dos autos por malote digital ou outro meio eletrônico, em 

observância ao disposto no artigo 4º da Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, arquivando, a seguir, os autos originais. Intime-se a parte 

autora. Às providências. Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema 

PJe. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010057-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOZIZA PAES DE ARRUDA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de: a) apresentar 

um comprovante de endereço atualizado e em seu nome (CPC, artigo 320); 

b) apresentar um documento de identificação pessoal (CPC, artigo 320); c) 

adequar o valor atribuído à causa, levando em consideração os pedidos 

formulados na petição inicial (CPC, artigo 292). Anoto, por oportuno, que 

tal determinação para atribuição de valor à causa em quantia que indique, 

ainda que por estimativa, o proveito econômico a ser pretendido é atitude 

necessária a ser tomada, tendo em vista que tal procedimento gera 

inúmeros reflexos durante a regular tramitação do feito. A título 

exemplificativo, rememora-se que há efeitos práticos da matéria em pontos 

importantes como: a determinação de competência do juízo, em 

decorrência dos efeitos do julgamento do IRDR n. 85.560/2016, que 

versem sobre a tramitação dos feitos no Juizado Especial da Fazenda 

Pública em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção de prova pericial. Neste aspecto, registre-se 

que a requente ajuizou idêntica ação, a qual foi distribuída perante o 

JEFAZ desta Comarca, porém, a petição inicial foi indeferida e o processo 

extinto, tendo em vista que a requerente não indicou corretamente o 

proveito econômico pretendido (autos n. 1002183-74.2019.8.11.0002). 

Destaca-se, por fim, que a pretensão da parte requerente é perfeitamente 

quantificável, ainda que de modo estimativo, por simples contas 

aritméticas, mesmo que em valor provisório. Transcorrido in albis o prazo 

para manifestação, certifique-se. Por fim, façam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. 

Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010058-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LOPES MAGALHAES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 
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indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de: a) apresentar 

um comprovante de endereço atualizado e em seu nome (CPC, artigo 320); 

b) adequar o valor atribuído à causa, levando em consideração os pedidos 

formulados na petição inicial (CPC, artigo 292). Anoto, por oportuno, que 

tal determinação para atribuição de valor à causa em quantia que indique, 

ainda que por estimativa, o proveito econômico a ser pretendido é atitude 

necessária a ser tomada, tendo em vista que tal procedimento gera 

inúmeros reflexos durante a regular tramitação do feito. A título 

exemplificativo, rememora-se que há efeitos práticos da matéria em pontos 

importantes como: a determinação de competência do juízo, em 

decorrência dos efeitos do julgamento do IRDR n. 85.560/2016, que 

versem sobre a tramitação dos feitos no Juizado Especial da Fazenda 

Pública em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção de prova pericial. Neste aspecto, registre-se 

que a requente ajuizou idêntica ação, a qual foi atribuída à causa o valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), razão pela qual este juízo declinou da 

competência e determinou a remessa dos autos ao JEFAZ desta Comarca 

(autos n. 1002179-37.2019.8.11.0002). Destaca-se, por fim, que a 

pretensão da parte requerente é perfeitamente quantificável, ainda que de 

modo estimativo, por simples contas aritméticas, mesmo que em valor 

provisório. Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se. 

Por fim, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1010194-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERNER JOSE REUTER (REU)

GISELLE BIANCARDINI (REU)

LORENZO REUTER NETO (REU)

GIORGIA MARIA BARROS ALMEIDA REUTER (REU)

CECILIA GONCALVES REUTER (REU)

WERNER LUIZ REUTER (REU)

ARLENE SOARES CAMPOS (REU)

 

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 o termo de avaliação do imóvel desapropriando, 

anexado aos Processos Administrativos Gespro n. 626.839/2.019 e 

628.391/2.019. Transcorrido in albis o prazo para manifestação, 

certifique-se. Por fim, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral 

Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010051-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação de concessão de benefício 

previdenciário, em fase de conhecimento, que Leila da Silva Almeida move 

em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando 

compelir o requerido a implantar benefício de natureza pecuniária. É o 

breve relato. Fundamento e decido. A Constituição Federal de 1988, em 

seu artigo 109, § 3º, com redação alterada pela Emenda Constitucional n. 

103 de 2019, prevê que a “Lei poderá autorizar que as causas de 

competência da justiça federal em que foram parte instituição de 

previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na 

justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede 

de vara federal.”. Trata-se do exercício da competência federal delegada, 

autorizado e regulamentado pela Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, com 

as alterações introduzidas pela Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019. 

A recente alteração legislativa acabou por suprimir a competência federal 

delegada quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a 

menos de 70 km de distância de município sede de vara federal. 

Interpretação, a contrario sensu, do art. 15, III, da Lei nº 5.010/1966: “Art. 

15. Quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser 

processadas e julgadas na justiça estadual: [...] III – as causas em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefício de natureza pecuniária, quando a comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal;” A seu turno, o Conselho 

da Justiça Federal editou a Resolução nº 603/2019 – CJF, que dispõe 

sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos termos 

das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei n. 13.876/2019. O 

Conselho da Justiça Federal, por meio do aludido instrumento normativo, 

unificou os critérios a serem adotados pelos Tribunais Regionais Federais, 

no tocante à publicação de lista com a indicação das comarcas estaduais 

que exercerão a competência federal delegada. O artigo 4º da Resolução 

nº 603/2019 – CJF estabelece, ainda, o seguinte: “Art. 4º. As ações, em 

fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de 

janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo 

estadual, nos termos em que previstos pelo § 3º do artigo 109 da 

Constituição federal, pelo inciso III do artigo 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1965, em sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de 

Processo Civil”. Em observância à citada Resolução, o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região editou a Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, na qual torna pública a lista de comarcas estaduais 

localizadas na área de jurisdição da 1ª Região, com competência federal 

delegada para o processamento e julgamento das causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, relativamente a 

benefício de natureza pecuniária. O Anexo I da Portaria diz respeito à lista 

de comarcas estaduais com competência federal delegada para 

processar e julgar as causas que se enquadram na situação prevista no 

artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966, com a redação dada pela a Lei nº 

13.876/2019, ao passo que o Anexo II da Portaria elenca as comarcas 

estaduais que deixaram de possuir competência federal delegada. Na 

iminência da entrada em vigor do artigo 3º Lei nº 13.876/2019, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 

nº 6, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS. Na 

oportunidade, o Ministro delimitou a tese que será submetida a julgamento 

no IAC nº 6: “Efeitos da Lei n. 13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada”. Outrossim, foi 

determinado por sua Excelência, no bojo do IAC nº 6, “a imediata 

suspensão, em todo território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela justiça estadual (no exercício da 

jurisdição federal delegada) para a justiça federal, até o julgamento 

definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito 

de Competência”. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo 

Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 

motivado pela atuação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Guaíba/RS. O Juízo Estadual, antes mesmo da entrada em vigor do art. 3º 

da Lei nº 13.876/2019, reconheceu a sua incompetência para processar e 

julgar a causa ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por 

Maria Amélia Tolo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que versa sobre benefício de natureza pecuniária. No sentir do 

Juízo Estadual suscitado, a edição da Lei nº 13.876/2019 excluiu a 

jurisdição federal delegada para o processamento e julgamento da causa, 

uma vez que a Comarca de Guaíba localiza-se a 30 km da cidade de Porto 

Alegre, que é município sede de vara federal, motivando a remessa dos 

autos da ação previdenciária ao Juízo Federal suscitante. Neste contexto, 

em que pese a controvérsia fundada na modificação de competência para 

o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada, é irrefragável a 

entrada em vigor do artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, que modificou a 

redação do artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. O artigo 5º, I, da Lei 

nº 13.876/2019 fixou o dia 1º de janeiro de 2020 para o início da vigência 

do novo regramento sobre competência federal delegada no âmbito 

previdenciário. Portanto, desde 1º de janeiro de 2020, toda e qualquer 

comarca estadual que estiver localizada a menos de 70 km de município 

sede de vara federal passou a ser absolutamente incompetente para 

processar e julgar as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefício de natureza 

pecuniária. Nessa perspectiva, tem-se que o debate jurídico 

consubstanciado IAC nº 6 do STJ diz respeito apenas e tão somente à 

(im)possibilidade de redistribuição para a Justiça Federal das ações 

previdenciárias ajuizadas até 31/12/2019, e que, até então, eram de 
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competência federal delegada, de modo que a decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça não contempla as ações ajuizadas a partir de 

1º de janeiro de 2020, sob a égide da Lei nº 13.876/2019. No caso dos 

autos, a ação foi distribuída após a entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 

13.876/2019, não estando sujeita aos feitos da decisão prolatada no IAC 

nº 6 do STJ, uma vez que a Comarca de Várzea Grande, desde 1º de 

janeiro de 2020, não ostenta competência federal delegada para 

processar e julgar a causa, por localizar-se a menos de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal, que, no caso, é o 

município de Cuiabá. Não há, pois, outra conclusão possível após a 

entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 13.876/2019 e a edição da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, Anexo II, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que deixa evidente que a Comarca de Várzea Grande não 

mais ostenta a competência federal delegada em matéria previdenciária, 

ante a sua proximidade territorial com Cuiabá, município sede de vara 

federal situado a menos de 70 Km. Assim, não há que se falar em 

inobservância da decisão prolatada nos autos do IAC nº 6 do STJ, cuja 

tese delimitada não alcança a hipótese dos autos, mas sim no estrito 

cumprimento de disposição legal em vigor, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no 3° da Lei nº 13.876/2019. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 109, § 3º, da CF/88, artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, artigo 1°, § 2º e 

Anexo II da Portaria Consolidada – Presi 9507568/2019 e artigo 64, § 1º, 

do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente causa previdenciária, razão pela 

qual DETERMINO a remessa dos autos para a Seção Judiciária de Mato 

Grosso - Cuiabá, para a redistribuição ao Juízo Federal competente. Não 

havendo possibilidade de remessa eletrônica via PJe, remeta-se cópia 

integral dos autos por malote digital ou outro meio eletrônico, em 

observância ao disposto no artigo 4º da Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, arquivando, a seguir, os autos originais. Intime-se a parte 

autora. Às providências. Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema 

PJe. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010132-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE PINHO CASTILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação de concessão de benefício 

previdenciário, em fase de conhecimento, que Simone de Pinho Castilho 

move em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

objetivando compelir o requerido a implantar benefício de natureza 

pecuniária. É o breve relato. Fundamento e decido. A Constituição Federal 

de 1988, em seu artigo 109, § 3º, com redação alterada pela Emenda 

Constitucional n. 103 de 2019, prevê que a “Lei poderá autorizar que as 

causas de competência da justiça federal em que foram parte instituição 

de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na 

justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede 

de vara federal.”. Trata-se do exercício da competência federal delegada, 

autorizado e regulamentado pela Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, com 

as alterações introduzidas pela Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019. 

A recente alteração legislativa acabou por suprimir a competência federal 

delegada quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a 

menos de 70 km de distância de município sede de vara federal. 

Interpretação, a contrario sensu, do art. 15, III, da Lei nº 5.010/1966: “Art. 

15. Quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser 

processadas e julgadas na justiça estadual: [...] III – as causas em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefício de natureza pecuniária, quando a comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal;” A seu turno, o Conselho 

da Justiça Federal editou a Resolução nº 603/2019 – CJF, que dispõe 

sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos termos 

das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei n. 13.876/2019. O 

Conselho da Justiça Federal, por meio do aludido instrumento normativo, 

unificou os critérios a serem adotados pelos Tribunais Regionais Federais, 

no tocante à publicação de lista com a indicação das comarcas estaduais 

que exercerão a competência federal delegada. O artigo 4º da Resolução 

nº 603/2019 – CJF estabelece, ainda, o seguinte: “Art. 4º. As ações, em 

fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de 

janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo 

estadual, nos termos em que previstos pelo § 3º do artigo 109 da 

Constituição federal, pelo inciso III do artigo 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1965, em sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de 

Processo Civil”. Em observância à citada Resolução, o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região editou a Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, na qual torna pública a lista de comarcas estaduais 

localizadas na área de jurisdição da 1ª Região, com competência federal 

delegada para o processamento e julgamento das causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, relativamente a 

benefício de natureza pecuniária. O Anexo I da Portaria diz respeito à lista 

de comarcas estaduais com competência federal delegada para 

processar e julgar as causas que se enquadram na situação prevista no 

artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966, com a redação dada pela a Lei nº 

13.876/2019, ao passo que o Anexo II da Portaria elenca as comarcas 

estaduais que deixaram de possuir competência federal delegada. Na 

iminência da entrada em vigor do artigo 3º Lei nº 13.876/2019, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 

nº 6, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS. Na 

oportunidade, o Ministro delimitou a tese que será submetida a julgamento 

no IAC nº 6: “Efeitos da Lei n. 13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada”. Outrossim, foi 

determinado por sua Excelência, no bojo do IAC nº 6, “a imediata 

suspensão, em todo território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela justiça estadual (no exercício da 

jurisdição federal delegada) para a justiça federal, até o julgamento 

definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito 

de Competência”. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo 

Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 

motivado pela atuação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Guaíba/RS. O Juízo Estadual, antes mesmo da entrada em vigor do art. 3º 

da Lei nº 13.876/2019, reconheceu a sua incompetência para processar e 

julgar a causa ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por 

Maria Amélia Tolo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que versa sobre benefício de natureza pecuniária. No sentir do 

Juízo Estadual suscitado, a edição da Lei nº 13.876/2019 excluiu a 

jurisdição federal delegada para o processamento e julgamento da causa, 

uma vez que a Comarca de Guaíba localiza-se a 30 km da cidade de Porto 

Alegre, que é município sede de vara federal, motivando a remessa dos 

autos da ação previdenciária ao Juízo Federal suscitante. Neste contexto, 

em que pese a controvérsia fundada na modificação de competência para 

o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada, é irrefragável a 

entrada em vigor do artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, que modificou a 

redação do artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. O artigo 5º, I, da Lei 

nº 13.876/2019 fixou o dia 1º de janeiro de 2020 para o início da vigência 

do novo regramento sobre competência federal delegada no âmbito 

previdenciário. Portanto, desde 1º de janeiro de 2020, toda e qualquer 

comarca estadual que estiver localizada a menos de 70 km de município 

sede de vara federal passou a ser absolutamente incompetente para 

processar e julgar as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefício de natureza 

pecuniária. Nessa perspectiva, tem-se que o debate jurídico 

consubstanciado IAC nº 6 do STJ diz respeito apenas e tão somente à 

(im)possibilidade de redistribuição para a Justiça Federal das ações 

previdenciárias ajuizadas até 31/12/2019, e que, até então, eram de 

competência federal delegada, de modo que a decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça não contempla as ações ajuizadas a partir de 

1º de janeiro de 2020, sob a égide da Lei nº 13.876/2019. No caso dos 

autos, a ação foi distribuída após a entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 

13.876/2019, não estando sujeita aos feitos da decisão prolatada no IAC 

nº 6 do STJ, uma vez que a Comarca de Várzea Grande, desde 1º de 

janeiro de 2020, não ostenta competência federal delegada para 

processar e julgar a causa, por localizar-se a menos de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal, que, no caso, é o 

município de Cuiabá. Não há, pois, outra conclusão possível após a 

entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 13.876/2019 e a edição da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, Anexo II, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que deixa evidente que a Comarca de Várzea Grande não 
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mais ostenta a competência federal delegada em matéria previdenciária, 

ante a sua proximidade territorial com Cuiabá, município sede de vara 

federal situado a menos de 70 Km. Assim, não há que se falar em 

inobservância da decisão prolatada nos autos do IAC nº 6 do STJ, cuja 

tese delimitada não alcança a hipótese dos autos, mas sim no estrito 

cumprimento de disposição legal em vigor, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no 3° da Lei nº 13.876/2019. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 109, § 3º, da CF/88, artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, artigo 1°, § 2º e 

Anexo II da Portaria Consolidada – Presi 9507568/2019 e artigo 64, § 1º, 

do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente causa previdenciária, razão pela 

qual DETERMINO a remessa dos autos para a Seção Judiciária de Mato 

Grosso - Cuiabá, para a redistribuição ao Juízo Federal competente. Não 

havendo possibilidade de remessa eletrônica via PJe, remeta-se cópia 

integral dos autos por malote digital ou outro meio eletrônico, em 

observância ao disposto no artigo 4º da Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, arquivando, a seguir, os autos originais. Intime-se a parte 

autora. Às providências. Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema 

PJe. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003168-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO MANOEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719-B (ADVOGADO(A))

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação de cobrança/reclamação 

trabalhista, que Jovino Manoel da Silva move em desfavor do Município de 

Várzea Grande. Analisando os autos, observo que a parte autora atribuiu 

à causa o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Neste aspecto, 

de acordo com o artigo 2º, caput e §4º, da Lei n. 12.153/2009: Art. 2º. É 

de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Prescreve, ainda, o artigo 

1º, § 1º, da Resolução n. 004/2014/TP: § 1º Observadas as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato 

Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos [...]. Assim, considerando que há Juizado Especial da 

Fazenda Pública nesta Comarca e que o valor da causa não excede a 60 

(sessenta) salários mínimos, os autos deverão ser encaminhados para o 

citado juizado, independentemente da complexidade da causa e/ou da 

necessidade de perícia, em observância à sua competência absoluta. A 

esse respeito, assim já decidiu o STJ: "PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

APLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR 

ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA 

LIDE. IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA 

DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 

1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I 

- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 

09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação 

do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de 

Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido adotou entendimento 

consolidado nesta Corte segundo o qual a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, sendo absoluta, é firmada segundo o valor 

atribuído à causa, independentemente do grau de complexidade da lide. III - 

Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão 

recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 

1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero 

improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a 

configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso 

a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno 

improvido". (AgInt no RMS 61.265/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA 

COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020) 

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 

535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 

CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO 

INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há 

falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista 

que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou 

fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. 

Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no 

julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos. 2. A 

jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados 

Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode 

ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de 

produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. 

Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 

DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, 

DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON 

CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se 

nega provimento". (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 

26/03/2019) No mesmo sentido já decidiu o TJMT: "AGRAVO INTERNO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO – RECURSO DE 

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO QUE DECLINOU A 

COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – 

IRDR N. 85660/2016 – ENUNCIADO N. 01 - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de 

conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) 

salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade de prova pericial. (N.U 0038888-94.2019.8.11.0000, , 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 

20/03/2020) Ademais, conforme a tese fixada em sede de IRDR, a Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, editou o Enunciado nº 1, que 

dispõe: “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o 

processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não 

ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da 

complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova 

pericial”. Ante o exposto, com fundamento no artigo 64, §1°, do Código de 

Processo Civil, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo, e 

DECLINO, ex officio, do processamento e julgamento desta causa, 

determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010494-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

CASSIO MUHL OAB - MT25518/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação ordinária de enquadramento nas 

classes de promoção cumulada com cobrança de diferença de 

vencimentos, que Josefa Ferreira da Silva move em desfavor do Município 

de Várzea Grande. Analisando os autos, observo que a parte autora 

atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Neste 

aspecto, de acordo com o artigo 2º, caput e §4º, da Lei n. 12.153/2009: 

Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. § 4º No foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Prescreve, 

ainda, o artigo 1º, § 1º, da Resolução n. 004/2014/TP: § 1º Observadas as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 

(sessenta) salários mínimos [...]. Assim, considerando que há Juizado 
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Especial da Fazenda Pública nesta Comarca e que o valor da causa não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos, os autos deverão ser 

encaminhados para o citado juizado, independentemente da complexidade 

da causa e/ou da necessidade de perícia, em observância à sua 

competência absoluta. A esse respeito, assim já decidiu o STJ: 

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA 

FAZENDA PÚBLICA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. COMPLEXIDADE DA LIDE. IRRELEVÂNCIA. ARGUMENTOS 

INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. 

APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário 

desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será 

determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional 

impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O 

acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo 

o qual a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo 

absoluta, é firmada segundo o valor atribuído à causa, independentemente 

do grau de complexidade da lide. III - Não apresentação de argumentos 

suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe 

a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo 

Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em 

votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta 

inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o 

que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido". (AgInt no RMS 

61.265/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020) "PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. 

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO 

AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 

535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a 

lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a 

pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, 

contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos 

mencionados artigos. 2. A jurisprudência desta Corte entende que a 

competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da 

causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a 

necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da 

matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN 

BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG 

FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. 

HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da 

Contribuinte a que se nega provimento". (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

18/03/2019, DJe 26/03/2019) No mesmo sentido já decidiu o TJMT: 

"AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE 

BENEFÍCIO – RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 

DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 – ENUNCIADO N. 01 - 

VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - 

TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - 

POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Compete ao Juizado Especial 

processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa 

não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da 

complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. (N.U 

0038888-94.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) Ademais, conforme a tese 

fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, 

editou o Enunciado nº 1, que dispõe: “Compete ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção 

da prova pericial”. Ante o exposto, com fundamento no artigo 64, §1°, do 

Código de Processo Civil, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo, 

e DECLINO, ex officio, do processamento e julgamento desta causa, 

determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000728-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO PEREIRA ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO OAB - MT9822-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos em correição. Tendo em vista que o perito médico nomeado por 

este juízo pediu a destituição do encargo, por já ter atuado como médico 

assistente do requerente (ID n. 20117416), DECIDO: NOMEIO como perito o 

Dr. Arlan de Azevedo Ferreira (CRM 1444/MT). DESIGNO a perícia médica 

para a data de 23/05/2020 às 10h00min, a ser realizada na Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, n. 2.000, sala 112, bairro Jardim 

Aclimação – Cuiabá/MT. FIXO os honorários periciais no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos moldes da Resolução n. 232/2016 do CNJ. 

Por tratar-se de ação de natureza acidentária, nos termos do artigo 8º, 

§2º, da Lei n. 8.620/1993, o INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, devendo, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o depósito dos 

valores junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Para tanto, INTIME-SE a autarquia federal para efetuar a 

antecipação dos honorários periciais, no prazo assinalado. Em conclusão, 

a citação ocorrerá após a juntada do laudo pericial, seguindo em anexo os 

quesitos do Juízo a serem respondidos pelo perito, nos moldes da 

Recomendação Conjunta n. 01/2015.CNJ. Por fim, registro que a reexame 

do pedido de tutela de urgência será realizada após a apresentação do 

laudo pericial. EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do 

Amaral Juiz de direito QUESITOS DO JUÍZO 01 – O Requerente é portador 

de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? 

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo 

Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da 

suposta “doença” sofrida pelo Requerente? 04 – Existe nexo 

causal/concausal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com 

o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os 

elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de 

causalidade? 05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia 

impediam o exercício de atividade laboral do Requerente à época dos fatos 

narrados na inicial, no desempenho de suas atividades laborais diárias? 

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional? 07 – Diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, 

se de forma leve, moderada ou intensa? 08 – O diagnóstico atual foi 

estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame 

complementar? 09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, 

indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do 

mesmo? 10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva 

(descompensada) ou estabilizada (residual)? 11 – O Requerente 

apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente 

exercia? 12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). 

Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? 13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. 

Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa 

pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o 

período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos 

objetivos que o levaram a tal conclusão? 14 – Se a incapacidade for 

considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa? 

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é 

uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? 16 – Caso a 

resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de 

programa de reabilitação profissional?

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1005819-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Cumpra-se despacho de ID n.º18016627. Int.

Varas Criminais

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 553478 Nr: 16652-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN WAGNER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:MT 15.910, JUCIEL DE FRANÇA BATISTA - OAB:

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR réu:JEAN 

WAGNER DA SILVA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do 

art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei n. 

8.072/1990.Passo a dosar a pena –Do tráfico de drogas.Das 

circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: 

a culpabilidade; os antecedentes criminais; a conduta social; a 

personalidade, os motivos; as circunstâncias e as consequências, o 

comportamento e a natureza da droga, já que não há nos autos nada que 

revele o contrário.,,, Assim, em decorrência da circunstância desfavorável 

(quantidade de droga - 107,75kg)) aplico a pena base distanciada do 

mínimo legal (elevada na fração de ½ (metade), ou seja, em 7 (anos) anos 

e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias 

multas.Não há agravantes nem atenuantes.Inexistindo nos autos 

quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a 

definitiva nos moldes acima.Embora o réu seja primário e a pena tenha sido 

fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, 

estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena em 

razão da hediondez do crime de tráfico, fator este que não se presta a 

fixar necessariamente o regime mais severo, conforme remansosa 

jurisprudência, mas como um dos elementos a revelar a necessidade de 

maior firmeza e rigor do Estado Juiz, e ainda, em função de que uma das 

circunstâncias preponderantes do art. 59 do Código Penal, qual seja, a 

quantidade extremamente significativa de droga (107,75kg) - art. 42 da Lei 

de Drogas o desfavorece completamente, o que autoriza maior rigor na 

aplicação do regime prisional, nos termos do inc. III do art. 59 do Código 

Penal,, O termo comprobatório deverá vir aos autos.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 16 de abril de 

2020.Moacir Rogério Tortato. Juiz de Direito.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 611345 Nr: 4127-94.2020.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO FELIPE DE ALMEIDA ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE SILVA 

MIRANDA DE SOUZA GOMES - OAB:27690/O

 Seguem nesta data, via malote digital, informações para instruir o Habeas 

Corpus nº. 1008328-21.2020.8.11.0000.

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: 1009301-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DE ANDRADE E SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM TRANSPORTES IRMAOS MACHADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009301-04.2019.8.11.0002 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, 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, 16 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

16/04/2020 18:59:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006950-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATISTE & CATISTE LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA PIAU DE LIMA MAITELLI (REQUERIDO)

ALEXANDRE MAITELLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4531-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006950-58.2019.8.11.0002 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, 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, 16 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

16/04/2020 19:05:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006950-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATISTE & CATISTE LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA PIAU DE LIMA MAITELLI (REQUERIDO)

ALEXANDRE MAITELLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4531-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006950-58.2019.8.11.0002 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, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprir voluntariamente a sentença, com os acréscimos 
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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, 16 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

16/04/2020 19:05:35

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010427-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELLINY PAOLA DE OLIVEIRA TESSARO FORTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010427-55.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: JACKELLINY PAOLA DE OLIVEIRA TESSARO 

FORTES Vistos etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, Parágrafo Único do 

CPC/2015, colacionando aos autos o Instrumento de transferência de 

poderes de representação pelo síndico ao subsíndico, ou do síndico 

diretamente ao causídico (a) que subscreve a inicial, em conformidade 

com o que determina o art. 103 e seguintes do CPC/2015, pois a 

procuração juntada está assinada por JORGE ANTONIO BARBOSA que 

figura como subsíndico na Ata da Assembleia que compôs a eleição dos 

membros administrativos do condomínio – Pauta 2, e não se localiza no 

feito qualquer documento de transferência de poderes de representação 

para o mesmo efetivado pelo Síndico eleito Dr. CLAUDIO SANTOS DA 

SILVA, conforme permissão contida no artigo 74 da Convenção do 

Condomínio. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do 

CPC/2015). Após o decurso do prazo acima mencionado, sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos para extinção. Em caso de 

atendimento da determinação acima, de-se prosseguimento, cumprindo-se 

as providencias abaixo. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010430-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE DIAS GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010430-10.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: ROSILENE DIAS GOMES Vistos etc. INTIME-SE a parte 

autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando aos autos o 

Instrumento de transferência de poderes de representação pelo síndico ao 

subsíndico, ou do síndico diretamente ao causídico (a) que subscreve a 

inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do 

CPC/2015, pois a procuração juntada está assinada por JORGE ANTONIO 

BARBOSA que figura como subsíndico na Ata da Assembleia que compôs 

a eleição dos membros administrativos do condomínio – Pauta 2, e não se 

localiza no feito qualquer documento de transferência de poderes de 

representação para o mesmo efetivado pelo Síndico eleito Dr. CLAUDIO 

SANTOS DA SILVA, conforme permissão contida no artigo 74 da 

Convenção do Condomínio. A não apresentação do documento na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima mencionado, sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos para extinção. Em caso de 

atendimento da determinação acima, de-se prosseguimento, cumprindo-se 

as providencias abaixo. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010433-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO MAGNO VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010433-62.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: EDVALDO MAGNO VIEIRA Vistos etc. INTIME-SE a 

parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 
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termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando aos autos 

o Instrumento de transferência de poderes de representação pelo síndico 

ao subsíndico, ou do síndico diretamente ao causídico (a) que subscreve 

a inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do 

CPC/2015, pois a procuração juntada está assinada por JORGE ANTONIO 

BARBOSA que figura como subsíndico na Ata da Assembleia que compôs 

a eleição dos membros administrativos do condomínio – Pauta 2, e não se 

localiza no feito qualquer documento de transferência de poderes de 

representação para o mesmo efetivado pelo Síndico eleito Dr. CLAUDIO 

SANTOS DA SILVA, conforme permissão contida no artigo 74 da 

Convenção do Condomínio. A não apresentação do documento na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima mencionado, sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos para extinção. Em caso de 

atendimento da determinação acima, de-se prosseguimento, cumprindo-se 

as providencias abaixo. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010439-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISLEINE ORNELLAS PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010439-69.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: MISLEINE ORNELLAS PINTO Vistos etc. INTIME-SE a 

parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando aos autos 

o Instrumento de transferência de poderes de representação pelo síndico 

ao subsíndico, ou do síndico diretamente ao causídico (a) que subscreve 

a inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do 

CPC/2015, pois a procuração juntada está assinada por JORGE ANTONIO 

BARBOSA que figura como subsíndico na Ata da Assembleia que compôs 

a eleição dos membros administrativos do condomínio – Pauta 2, e não se 

localiza no feito qualquer documento de transferência de poderes de 

representação para o mesmo efetivado pelo Síndico eleito Dr. CLAUDIO 

SANTOS DA SILVA, conforme permissão contida no artigo 74 da 

Convenção do Condomínio. A não apresentação do documento na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima mencionado, sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos para extinção. Em caso de 

atendimento da determinação acima, de-se prosseguimento, cumprindo-se 

as providencias abaixo. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010442-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA LIGIA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010442-24.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: MARA LIGIA CRUZ Vistos etc. INTIME-SE a parte 

autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando aos autos o 

Instrumento de transferência de poderes de representação pelo síndico ao 

subsíndico, ou do síndico diretamente ao causídico (a) que subscreve a 

inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do 

CPC/2015, pois a procuração juntada está assinada por JORGE ANTONIO 

BARBOSA que figura como subsíndico na Ata da Assembleia que compôs 

a eleição dos membros administrativos do condomínio – Pauta 2, e não se 

localiza no feito qualquer documento de transferência de poderes de 

representação para o mesmo efetivado pelo Síndico eleito Dr. CLAUDIO 

SANTOS DA SILVA, conforme permissão contida no artigo 74 da 

Convenção do Condomínio. A não apresentação do documento na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima mencionado, sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos para extinção. Em caso de 

atendimento da determinação acima, de-se prosseguimento, cumprindo-se 

as providencias abaixo. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 
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crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010443-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010443-09.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos etc. 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando 

aos autos o Instrumento de transferência de poderes de representação 

pelo síndico ao subsíndico, ou do síndico diretamente ao causídico (a) que 

subscreve a inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e 

seguintes do CPC/2015, pois a procuração juntada está assinada por 

JORGE ANTONIO BARBOSA que figura como subsíndico na Ata da 

Assembleia que compôs a eleição dos membros administrativos do 

condomínio – Pauta 2, e não se localiza no feito qualquer documento de 

transferência de poderes de representação para o mesmo efetivado pelo 

Síndico eleito Dr. CLAUDIO SANTOS DA SILVA, conforme permissão 

contida no artigo 74 da Convenção do Condomínio. A não apresentação do 

documento na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, 

(Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima 

mencionado, sem manifestação, volte-me os autos conclusos para 

extinção. Em caso de atendimento da determinação acima, de-se 

prosseguimento, cumprindo-se as providencias abaixo. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo 

concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a 

penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, 

voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação 

de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de 

bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário 

para que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte 

credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se 

AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, 

cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição 

dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida 

audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010444-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERCIO SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010444-91.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: DERCIO SANTOS DA SILVA Vistos etc. INTIME-SE a 

parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando aos autos 

o Instrumento de transferência de poderes de representação pelo síndico 

ao subsíndico, ou do síndico diretamente ao causídico (a) que subscreve 

a inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do 

CPC/2015, pois a procuração juntada está assinada por JORGE ANTONIO 

BARBOSA que figura como subsíndico na Ata da Assembleia que compôs 

a eleição dos membros administrativos do condomínio – Pauta 2, e não se 

localiza no feito qualquer documento de transferência de poderes de 

representação para o mesmo efetivado pelo Síndico eleito Dr. CLAUDIO 

SANTOS DA SILVA, conforme permissão contida no artigo 74 da 

Convenção do Condomínio. A não apresentação do documento na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima mencionado, sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos para extinção. Em caso de 

atendimento da determinação acima, de-se prosseguimento, cumprindo-se 

as providencias abaixo. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010517-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA RAQUEL DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010517-63.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GONCALINA 

RAQUEL DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

10/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 16 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: 1010518-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010518-48.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCILEIA 

GONCALVES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/06/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 16 

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: 1010520-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010520-18.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MANOEL LIMA 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDLLER FELIX RODRIGUES 

POLO PASSIVO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 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: 

10/06/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 17 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: 1012179-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1012179-96.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O INTIMA-SE a 

parte EXEQUENTE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre o deposito realizado ID31299010, pugnando o que entender de 

direito, em caso de concordância informar dados bancários, para fins de 

expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 17 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 17/04/2020 

08:16:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000996-94.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: MARIA 

NEIDE MORAES COSTA - MT15643-O, SANLEI COSTA DOS SANTOS - 

MT24714/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, 17 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA 

CANDINE RAMOS ARANTES 17/04/2020 08:28:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009393-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CREUZA BEZERRA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

WILTON MARQUES DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1009393-45.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de manifestar-se 

acerca da petição ID 30887361. VÁRZEA GRANDE, 17 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 17/04/2020 

08:57:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008821-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

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: 

1008821-89.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 17/04/2020 

10:39:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008821-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008821-89.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 17/04/2020 

10:39:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010538-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA MATA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010538-39.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RAIMUNDO DA 

MATA GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA CLEUZA DE 

JESUS 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: 10/06/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 

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: 1008734-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL SILVA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (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: 

1008734-36.2020.8.11.0002 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: 14:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 17/04/2020 

10:47:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008734-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL SILVA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (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: 

1008734-36.2020.8.11.0002 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: 14:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 17/04/2020 

10:48:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008628-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR CIRILO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008628-74.2020.8.11.0002 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: 14:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 17/04/2020 

10:53:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008628-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR CIRILO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008628-74.2020.8.11.0002 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: 14:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 17/04/2020 

10:54:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010541-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSME BERNARDO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010541-91.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:COSME 

BERNARDO BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

CLEUZA DE JESUS 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: 10/06/2020 Hora: 

14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 

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: 1011973-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1011973-82.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 
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com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAYARA BENDO LECHUGA - 

MT20191-A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 17 de abril de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

17/04/2020 11:07:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002763-70.2020.8.11.0002

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

NEUSA DA CONCEICAO RAMOS DEVAUX OAB - 004.938.381-71 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002763-70.2020.8.11.0002 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) Advogados: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A, GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - SP117417-A, para no prazo de 15 dias realizar o 

pagamento voluntario do débito (cumprimento de acordo c.f ID 30262949), 

sob pena de execução forçada. VÁRZEA GRANDE, 17 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 17/04/2020 

11:11:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008730-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZANETE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

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: 

1008730-96.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 17/04/2020 

11:24:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010547-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BENEDITA DE JESUS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010547-98.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IVONE BENEDITA 

DE JESUS ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

10/06/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 17 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: 1013494-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFFANY MINAS NOVAS SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013494-62.2019.8.11.0002 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: 

MONICA DE PAULA MOTERANI - MT16236-O, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre o deposito realizado ID. 31334686, 

pugnando o que entender de direito, em caso de concordância informar 

dados bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 

17 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 17/04/2020 11:32:41

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010499-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA JULIA DE FREITAS FIDELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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: 

1010499-42.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 15:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 17/04/2020 

11:40:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010553-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIA LIMA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010553-08.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JANUARIA LIMA 

DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 10/06/2020 Hora: 15:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 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: 1015408-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOUZA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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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: 

1015408-64.2019.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas neste dia 30/03/2020. Nesta oportunidade, 

procedo com a redesignação: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 07/05/2020 Hora: 12:40 Assinado 

eletronicamente 18/03/2020 13:56:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002394-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARMANDO DA SILVA (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: 

1002394-76.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 16:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

17/04/2020 13:06:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010557-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMARA BENEVIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010557-45.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELISAMARA 

BENEVIDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA 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: 10/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 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: 1010560-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE LAURA DE AZEVEDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDITH MARIA DA SILVA OAB - MT2599/O (ADVOGADO(A))

RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010560-97.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DANIELE LAURA 

DE AZEVEDO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAISSA DIAS 

VICTOR DA SILVA, EDITH MARIA DA SILVA POLO PASSIVO: TIM 

CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 10/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 17 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: 1010524-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO QUARESMA DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010524-55.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: FERNANDO QUARESMA DE ANDRADE Vistos etc. 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando 

aos autos o Instrumento de transferência de poderes de representação 

pelo síndico ao subsíndico, ou do síndico diretamente ao causídico (a) que 

subscreve a inicial, em conformidade com o que determina o art. 103 e 

seguintes do CPC/2015, pois a procuração juntada está assinada por 

JORGE ANTONIO BARBOSA que figura como subsíndico na Ata da 

Assembleia que compôs a eleição dos membros administrativos do 

condomínio – Pauta 2, e não se localiza no feito qualquer documento de 

transferência de poderes de representação para o mesmo efetivado pelo 

Síndico eleito Dr. CLAUDIO SANTOS DA SILVA, conforme permissão 

contida no artigo 74 da Convenção do Condomínio. A não apresentação do 

documento na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, 

(Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima 

mencionado, sem manifestação, volte-me os autos conclusos para 

extinção. Em caso de atendimento da determinação acima, de-se 

prosseguimento, cumprindo-se as providencias abaixo. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo 

concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a 

penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, 

voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação 

de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de 

bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário 

para que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte 

credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se 

AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, 

cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição 

dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida 

audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002285-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERYELEN DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1002285-62.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 
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CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 17 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 17/04/2020 

14:29:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007432-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE GILIOLI DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAR A PATRONA DO AUTOR PARA FORNECER NOVO ENDEREÇO DA 

RECLAMADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011178-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 605669-5

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010585-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELDA FABIOLA MELO GOMES (REQUERENTE)

WELSON INACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELTUR EIRELI - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010585-13.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELDA FABIOLA 

MELO GOMES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIANY 

MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO POLO PASSIVO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 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: CONCILIAÇÃO Data: 

10/06/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 17 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: 1017057-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BUENO FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 605707-1

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010499-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA JULIA DE FREITAS FIDELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010499-42.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSEFA JULIA DE FREITAS 

FIDELIS REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C 

TUTELA ANTECIPADA, aduzindo a parte autora que é responsável pela 

unidade consumidora UC 6/371928-3, e que a concessionária vem 

cobrando um valor excessivo (recuperação de consumo) referente a 

meses em que não residia no local, na quantia total de R$ 16.278,58 

(dezesseis mil e duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito 

centavos), valor exorbitante e não condizente com seu consumo, 

informando que tentou resolver administrativamente, mas sem sucesso. 

Por essas razões, requer a concessão da medida liminar a fim de que a 

requerida se abstenha de efetivar o corte de seu fornecimento, 

cancelando o valor questionado, sob pena de multa diária a ser arbitrada. 

Decido. Compulsando os autos, a priori, evidencia-se que os fatos 

narrados na exordial apresentam-se verossímeis, porquanto consta dos 

documentos juntados as duas faturas que somam o valor anunciado (id. 

31313989), o extrato do consumo (id. 31313988) estando pendentes 

somente as faturas questionadas, Carta ao Cliente com a apuração do 

valor em cobrança (id. 31313987), coadunando com as alegações da 

requerente, por ora, autorizando o deferimento liminar. Nos autos, tem-se 

como PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou 

RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável nos 

dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento traz ao consumidor 

DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do 

FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo 

conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO 

da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao status que ante. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, DETERMINO que a 

parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/371928-3 em razão do débito ora discutido, e 

caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem 

como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e 

que não seja realizada a inscrição do nome da parte reclamante em 

relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 
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I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Se necessário, expeça-se o 

competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do 

CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça 

de plantão, também se necessário. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar 

contestação, impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos 

processuais, de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e 

atender à celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em 

virtude da suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso 

de ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010510-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUILINA LEITE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA COSTA SOTO OAB - MT18509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010510-71.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MIQUILINA LEITE RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGENCIA, aduzindo a parte autora que é aposentada e desde 2015 vem 

sendo descontado um valor em seus proventos referente a empréstimos 

que alega nunca ter firmado com a parte requerida, sem informar sobre o 

fato, e que tais descontos continuam a ser efetivados, mesmo sem ter 

depositado o valor contratado. Desta forma, requer concessão de liminar 

para que sejam suspensos os descontos questionados, sob pena de 

multa diária a ser arbitrada. Decido. É certo que este Juízo vinha deferindo 

as liminares com teor análogo ao dos presentes autos. No entanto, a 

experiência dos procedimentos em relação à mesma matéria em discussão 

pelas diversas ações no mesmo sentido que aportam neste Juizado, induz 

à necessária revisão do entendimento até então adotado, com força de 

modificação. Com efeito, denota-se que entre a audiência de conciliação e 

o processo restar maduro para decisão definitiva com prolação de 

sentença, tal período geralmente não tem ultrapassado dois meses. E, 

ainda, considerando toda a movimentação necessária para o cumprimento 

da liminar pela Secretaria, motivando um trabalho que, com a sentença 

acaba por gerar retrabalho em período tão reduzido, há que ponderarmos 

para uma decisão mais acertada com a realidade vivenciada, em 

conformidade com os princípios regentes do rito especial. É certo que o 

período ora vivenciado com a pandemia, estando os prazos suspensos, 

pode ser estendida a temporada até a prolação de sentença, no entanto, 

friso manter a presente decisão, acreditando no retorno da normalidade 

em tempo mínimo. E, caso não seja esta a realidade, há que se ponderar 

que a presente decisão pode ser revista. Diante destas ponderações, e 

enquanto que na quase totalidade dos feitos os descontos já vêm 

perdurando por anos, como nos presentes autos: desde 2015, conclui-se 

não restar vigente a urgência e o perigo de dano a justificar a concessão 

da tutela em sede de cognição sumária. Desta forma, analisado os autos, 

verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não 

vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente, sendo sensato que se aguarde o regular 

encaminhamento processual. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente um dos requisitos 

que a autorizam - perigo de dano -, assegurando os preceitos do rito 

especial, como suscitado. Em tempo, INTIME-SE a parte autora para que 

junte aos autos planilha discriminada com as atualizações dos valores que 

entende devidos, diante do pedido de restituição. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos 

prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), excepcionalmente 

conclamo as partes, independente da audiência de conciliação, a 

comparecer espontaneamente aos autos para apresentar proposta de 

acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar contestação, 

impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos processuais, 

de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à 

celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da 

suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso de 

ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010418-93.2020.8.11.0002. AUTOR: MARILZA LUZIA DA SILVA 

OLIVEIRA REU: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, aduzindo a parte autora que é 

servidora pública e desde 2013 vem sendo descontado um valor em seus 

proventos referente a cartão de crédito, sem informar o cliente sobre o 

fato, e tal importância - cartão de crédito - continua a ser descontada, e 

tentando resolver administrativamente a questão não obteve sucesso. 

Desta forma, requer concessão de liminar para que seja suspenso o 

desconto referente a cartão de crédito em seu holerite, bem como se 

abstenha de negativar seu nome, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Decido. É certo que este Juízo vinha deferindo as 

liminares com teor análogo ao dos presentes autos. No entanto, a 

experiência dos procedimentos em relação à mesma matéria em discussão 

pelas diversas ações no mesmo sentido que aportam neste Juizado, induz 

à necessária revisão do entendimento até então adotado, com força de 

modificação. Com efeito, denota-se que entre a audiência de conciliação e 

o processo restar maduro para decisão definitiva com prolação de 

sentença, tal período geralmente não tem ultrapassado dois meses. E, 

ainda, considerando toda a movimentação necessária para o cumprimento 

da liminar pela Secretaria, motivando um trabalho que, com a sentença 

acaba por gerar retrabalho em período tão reduzido, há que ponderarmos 

para uma decisão mais acertada com a realidade vivenciada, em 

conformidade com os princípios regentes do rito especial. É certo que o 

período ora vivenciado com a pandemia, estando os prazos suspensos, 
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pode ser estendida a temporada até a prolação de sentença, no entanto, 

friso manter a presente decisão, acreditando no retorno da normalidade 

em tempo mínimo. E, caso não seja esta a realidade, há que se ponderar 

que a presente decisão pode ser revista. Diante destas ponderações, e 

enquanto que na quase totalidade dos feitos os descontos já vêm 

perdurando por anos, como nos presentes autos: desde 2013, conclui-se 

não restar vigente a urgência e o perigo de dano a justificar a concessão 

da tutela em sede de cognição sumária. Desta forma, analisado os autos, 

verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não 

vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente, sendo sensato que se aguarde o regular 

encaminhamento processual. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente um dos requisitos 

que a autorizam - perigo de dano -, assegurando os preceitos do rito 

especial, como suscitado. Em tempo, INTIME-SE a parte autora para que 

junte aos autos planilha discriminada com as atualizações dos valores que 

entende devidos, diante do pedido de restituição. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos 

prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), excepcionalmente 

conclamo as partes, independente da audiência de conciliação, a 

comparecer espontaneamente aos autos para apresentar proposta de 

acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar contestação, 

impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos processuais, 

de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à 

celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da 

suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso de 

ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010448-31.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES 

DA SILVA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a 

parte autora que é cliente requerida há muito tempo, e se utiliza do cartão 

da loja para realizar suas compras, afirmando que a fatura de 

novembro/2019 foi paga em conjunto com a de dezembro no dia 

26.12.2019, quitação desconsiderada pela requerida, que acumulou os 

valores das duas faturas com a de janeiro e fevereiro últimos, chegando a 

uma quantia acumulada com juros e correção monetária irreais, estando 

seu nome negativado, e tentando resolver administrativamente não obteve 

sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seu nome 

seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou a fatura do mês de novembro/2019 espelhada na página do 

aplicativo da loja (id. 31275503), o comprovante de pagamento – débito em 

conta no valor de R$ 385,07 (trezentos e oitenta e cinco reais e sete 

centavos) id. 31275509, recibo de contestação de transações (id. 

31275511), bem como consulta SPC em que consta o apontamento no 

valor suscitado, data da ocorrência 20.22.2019, restrição única em nome 

da parte autora, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do 

nome da parte autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação. DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive 

a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar 

contestação, impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos 

processuais, de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e 

atender à celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em 

virtude da suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso 

de ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010462-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO WILSON DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT19660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010462-15.2020.8.11.0002. AUTOR: FRANCO WILSON DO ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO LIMINAR, aduzindo a parte autora que em 20.12.2019 efetivou um 

empréstimo no banco requerido por telefone no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) que seria depositado em sua conta até a véspera do natal, 
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parcelado em 24 (vinte e quatro) vezes de R$ 138,00 (cento e trinta e oito 

reais), através de boleto bancário, afirmando que o valor só foi liberado 

em 08.01.2020, e desde então vem cobrando o banco para a emissão dos 

boletos, e sem obter sucesso foi ao PROCON, quando informaram que os 

descontos seriam em folha de pagamento e não boletos, não conseguindo 

resolver a questão. Desta forma, requer concessão de liminar para que a 

parte requerida se abstenha de descontar as parcelas do empréstimo 

mediante cartão de crédito na folha de pagamento do Autor, sob pena de 

MULTA DIÁRIA na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais). Decido. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou a reclamação efetivada no PROCON (id. 

31287193), onde se constata que em contato com o banco foi informado 

pela atendente que o valor já estava lançado com juros e correção, 

totalizando R$ 3.417,63 (três mil e quatrocentos e dezessete reais e 

sessenta e três centavos), e estava previsto para desconto em folha e 

não boleto, juntando também conversas via aplicativo com a tendente o 

banco em que afirma que o parcelamento seria via boleto (id. 31287194), e 

extrato da conta corrente com o depósito do valor em 08.01.2020 (id. 

31287199), coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, DETERMINO QUE O BANCO REQUERIDO 

SE ABSTENHA DE DESCONTAR o valor referente ao contrato questionado 

no holerite da parte autora, até ulterior deliberação, sob pena de aplicação 

de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS 

da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da 

suspensão temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do 

CNJ), excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência 

de conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para 

apresentar proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, 

apresentar contestação, impugnação à contestação e a praticar 

regularmente os atos processuais, de forma a manter o Poder Judiciário 

em funcionamento e atender à celeridade esperada dos Juizados 

Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão dos prazos não haverá 

sanção processual em caso de ausência de manifestação, mas que a 

cooperação entre os atores processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível 

para que a comunidade jurídica amenize as consequências nefastas da 

pandemia que a todos assola. Intimem-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010497-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GIM OAB - MT17647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010497-72.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE MARIA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO 

CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ERRO NA LEITURA, 

DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE 

ANTECIAPADA TUTELA, aduzindo a parte autora que é responsável pela 

unidade consumidora UC 6/ 9297910-3, e que as faturas de vencimento 

06/03/2020 chegou no valor de R$ 1.493,27(um mil quatrocentos e 

noventa e três reais e vinte e sete centavos), e a de vencimento 

03/04/2020 no valor de R$ 2.429,82 (dois mil e quatrocentos e vinte e nove 

reais e oitenta e dois centavos), valores exorbitantes e não condizente 

com seu consumo, informando que tentou resolver administrativamente, 

mas não obteve êxito. Por essas razões, requer a concessão da medida 

liminar a fim de que a requerida se abstenha de efetivar o corte de seu 

fornecimento, bem como a consignação de pagamento das faturas pela 

média mensal, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

Compulsando os autos, a priori, evidencia-se que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, porquanto consta dos documentos 

juntados as faturas questionadas (id. 31312779 e 31313245), o histórico 

das contas (id. 31313249) com os consumos, espelhando que as faturas 

últimas realmente distoam da média dos demais meses, sendo as únicas 

contas pendentes, coadunando com as alegações da requerente, por ora, 

autorizando o deferimento liminar. Nos autos, tem-se como PRETENSÃO 

INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou RESTABELECIMENTO da 

ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável nos dias atuais, cuja 

suspensão abrupta no fornecimento traz ao consumidor DANOS de 

GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do 

FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo 

conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO 

da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao status que ante. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, DETERMINO que a 

parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/ 9297910-3 em razão do débito ora discutido, e 

caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem 

como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e 

que não seja realizada a inscrição do nome da parte reclamante em 

relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Se necessário, expeça-se o 

competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do 

CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça 

de plantão, também se necessário. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar 

contestação, impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos 
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processuais, de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e 

atender à celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em 

virtude da suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso 

de ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010498-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIRENE RONDON MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010498-57.2020.8.11.0002. AUTOR: NADIRENE RONDON MENDES 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora que em 

agosto/2019 foi até a agência da requerida e adquiriu um pacote de 

viagens para a cidade de Fortaleza/CE, pelo valor total de R$ 14.299,57 

(quatorze mil e duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete 

centavos), com uma entrada de R$ 423,00 (quatrocentos e vinte e três 

reais), e primeiramente o restante dividido em duas vezes, mas alterou a 

forma de pagamento, sendo então confeccionado outro contrato 

passando para 03 (três) parcelas, todas quitadas, afirmando que durante 

a viagem foi surpreendido com o cancelamento de seu cartão de crédito, e 

ligando no banco foi informado que seu nome estava negativado pela 

requerida em relação ao primeiro contrato que deveria ter sido cancelado 

diante da modificação, afirmando ainda que tentou por diversas vezes 

resolver a questão administrativamente, mas sem sucesso. Desta forma, 

requer concessão de liminar para que seu nome seja excluído do banco 

de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária a 

ser arbitrada. Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou consulta 

balcão SPC (id. 31313791) em que consta o apontamento suscitado no 

valor de R$ 6.938,29 (seis mil e novecentos e trinta e oito reais e vinte e 

nove centavos), incluso em 06.12.2019, bem como o contrato (id. 

31312974), os boletos e os comprovantes dos pagamentos (id. 

31312978), restrição única e recente, coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em 

razão da suspensão temporária dos prazos processuais (Resolução 

313/2020 do CNJ), excepcionalmente conclamo as partes, independente 

da audiência de conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos 

para apresentar proposta de acordo escrito, e em caso de não haver 

acordo, apresentar contestação, impugnação à contestação e a praticar 

regularmente os atos processuais, de forma a manter o Poder Judiciário 

em funcionamento e atender à celeridade esperada dos Juizados 

Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão dos prazos não haverá 

sanção processual em caso de ausência de manifestação, mas que a 

cooperação entre os atores processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível 

para que a comunidade jurídica amenize as consequências nefastas da 

pandemia que a todos assola. Intimem-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004100-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA EVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ DE SOUZA OAB - MT20783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004100-94.2020.8.11.0002. REQUERENTE: TEREZINHA EVA DE SOUZA 

REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs 

RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019304-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019304-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 
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irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019690-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA AMORIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019690-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSA AMORIM DE ALMEIDA 

REQUERIDO: EDITORA ABRIL S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal 

com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016277-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELI RODRIGUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016277-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CELI RODRIGUES DE MORAIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012369-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERONDINA ROSA DE JESUS SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012369-59.2019.8.11.0002. INTERESSADO: HERONDINA ROSA DE 

JESUS SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs 

RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020767-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORA VENIRA ROZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI OAB - MT25269/O 

(ADVOGADO(A))

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020767-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DORA VENIRA ROZA DE 

JESUS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 
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existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019078-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE FERREIRA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ DE SOUZA OAB - MT20783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019078-13.2019.8.11.0002. INTERESSADO: GISLENE FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos 

etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs 

RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019467-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MATHEUS CARVALHO BRESCOVIT (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019467-95.2019.8.11.0002. INTERESSADO: GABRIEL MATHEUS 

CARVALHO BRESCOVIT REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE POLIANA DA SILVA ARAUJO (AUTOR)

IVAN SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000981-28.2020.8.11.0002. AUTOR: IVAN SILVA ARAUJO, MONIQUE 

POLIANA DA SILVA ARAUJO REU: GOL LINHAS AEREAS S.A., CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020697-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020697-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADMILSON SANTANA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Inconformado com 

a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 
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RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008495-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL GARCEZ DA SILVA (REQUERENTE)

CARMEM DE SOUZA GARCEZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON CEZAR DE ALMEIDA JUNIOR 02535338130 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WOLNEY LEITE DE LIMA OAB - MT3550/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008495-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARMEM DE SOUZA GARCEZ 

SILVA, ISMAEL GARCEZ DA SILVA REQUERIDO: WILTON CEZAR DE 

ALMEIDA JUNIOR 02535338130 Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012751-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012751-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAIMUNDO RODRIGUES DA 

SILVA NETO REQUERIDO: ELETROPAULO METROPOLITANA 

ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017340-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THALIA GEOVANE DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017340-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THALIA GEOVANE DA SILVA 

LEITE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002283-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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PAMELLA MARQUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002283-92.2020.8.11.0002. REQUERENTE: PAMELLA MARQUES DE 

ARAUJO REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Inconformado com 

a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALMOCIR FRANCO GOMES PINHEIRO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000953-60.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DALMOCIR FRANCO GOMES 

PINHEIRO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs 

RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016624-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUCILINA DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

1059 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016624-60.2019.8.11.0002. INTERESSADO: BENEDITA LUCILINA DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019666-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA BENEDITA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019666-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDINALVA BENEDITA PIRES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 237 de 274



prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001879-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MICHELLI MEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001879-41.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JANAINA MICHELLI MEIRA 

LOPES REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019333-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019333-68.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAULA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002726-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE MENDES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002726-43.2020.8.11.0002. AUTOR: EVANETE MENDES DE ARRUDA 

REU: OI S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002274-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR AMORIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002274-33.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GILMAR AMORIM DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita 

interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 
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suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013348-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ALVES NEGRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-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))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013348-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIOGO ALVES NEGRO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES, ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal 

com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002273-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIO PINTO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002273-48.2020.8.11.0002. REQUERENTE: NATALIO PINTO DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002280-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002280-40.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JANETE FERREIRA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009308-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA CEBALHO DELUQUE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009308-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDINEIA CEBALHO 

DELUQUE PROENCA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 239 de 274



RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou O DECURSO DO 

PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016530-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA SIMONE SOBREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016530-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIZANDRA SIMONE 

SOBREIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020656-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECK BENEDITO MARQUES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020656-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDECK BENEDITO 

MARQUES DE ASSIS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018508-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018508-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAURO SILVA BARBOSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020519-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020519-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SIRLENE GALDINO DA SILVA 
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REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021536-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VALERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1021536-06.2019.8.11.0001. REQUERENTE: JOAO VALERIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001098-19.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EDINEI DA CRUZ REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO. Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008492-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACY DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008492-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JACY DE ARRUDA 

REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO. Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS 

RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei 

n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. 

Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de 

interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de 

ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o 

caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES ou o decurso do 

prazo sem a sua apresentação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010560-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE LAURA DE AZEVEDO SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDITH MARIA DA SILVA OAB - MT2599/O (ADVOGADO(A))

RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010560-97.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELE LAURA DE 

AZEVEDO SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, 

aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a crédito no comércio local 

foi informada que seu nome está negativado pela parte requerida, 

afirmando não ter qualquer relação jurídica com a mesma, e em contato foi 

questionado se perdeu recentemente seus documentos, ao que 

respondeu negativamente, mas nada conseguiu resolver 

administrativamente. Desta forma, requer concessão de liminar para que 

seu nome seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao 

crédito, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou consulta balcão SPC (id. 31343275) em que 

consta o apontamento suscitado no valor de R$ 229,60 (duzentos e vinte 

e nove reais e sessenta centavos), incluso em 25.03.2020, restrição única 

e recente, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do 

nome da parte autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação. DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive 

a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008031-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008031-08.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LETICIA OLIVEIRA MARTINS 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95. É o Breve Relato. Decido. 

Verificou-se que a presente ação tem por objeto reparação de danos e a 

parte requerente reside em Cuiabá - MT, conforme documento juntado no 

id. 31311575, e 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: 1002998-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA SOARES MERQUIADES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT11399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

CONSUL DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1002998-37.2020.8.11.0002 Reclamante: Rosaria Soares 

Merquiades Reclamada: VIA Varejo S.A. Reclamada: Zurich Minas Brasil 

Seguros S.A. Reclamada: Consul do Brasil Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Da Preliminar – Retificação do polo passivo: A parte requerida, pugnou 

pela retificação do polo passivo para Whirlpool S.A., devidamente inscrito 

no CNPJ/MF sob o número 59.105.999/0001-86, em razão desta ser a 

fabricante do produto discutido, devendo assim ser admitido o pedido. 

Deste modo, retifique-se o polo passivo da ação, substituindo a empresa 

Consul do Brasil, pela empresa Whirlpool S.A. devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o número 59.105.999/0001-86, como solicitado. As demais 

preliminares arguidas pelas Reclamadas não têm o condão de obstar o 

julgamento da causa. Por este motivo rejeito as demais preliminares. 

Mérito. Alega a parte Requerente que adquiriu junto à parte Requerida uma 

geladeira que apresentou defeito – não ligou. Alega que procurou a loja 

que comprou o produto, no mesmo dia que este foi entregue, contudo não 

conseguiu ser atendida. Afirma que no dia seguinte foi até a loja e 

registrou uma reclamação, contudo foi informada que deveria acionar a 

assistência técnica. Alega que não contratou a garantia estendida, bem 

como que não foi atendida com a sua solicitação de substituição do 

produto e que os juros cobrados são abusivos. Por fim requer, a 

substituição do produto, a nulidade da contratação da garantia estendida e 

a nulidade dos juros abusivos. A parte requerida VIA Varejo S.A. contesta 

a autora alegando que o produto já foi substituído, que inexiste venda 

casada, tendo a parte Requerente adquirido a garantia estendida por 

vontade própria, assim afirma que inexiste ato ilícito e dever de indenizar, 

tanto em danos morais, como em danos materiais. A parte requerida 

Whirlpool S.A. contesta a autora alegando que é fabricante do produto e 

que a parte Requerente sequer a acionou para que pudesse sanar o 

defeito. Afirma que não é responsável pela garantia estendida, não 

podendo ser compelida efetivar a restituição deste montante. Por fim 

afirma que inexiste ato ilícito e dever de indenizar. A parte requerida 

Zurich Minas Brasil Seguros S.A. contesta a autora alegando que houve a 

regular contratação do seguro e que não houve a comprovação da venda 

casada. Aduz que diante da manifestação da parte Requerente efetivou o 

estorno da garantia estendida, estando o montante à disposição da parte 

Requerente na loja que adquiriu o produto para saque. Afirma que inexiste 
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qualquer ato ilícito cometido, assim requer a improcedência dos pedidos 

iniciais. Na impugnação a defesa a requerente impugna a integralidade das 

contestações e requer a condenação das requeridas. Em atenta análise 

dos autos denoto que a parte Requerente adquiriu a geladeira em 

17.01.2020 e efetivou a reclamação junto a loja (Via Varejo) no dia 

20.01.2020 (ID’s 28655073 e 28655076), onde alega que recebeu a 

informação de que o produto não poderia ser trocado, devendo ser 

acionada a assistência técnica, para apurar o defeito do produto. Como se 

vê a parte Requerente não procurou a assistência técnica, tendo 

contratado logo no dia seguinte (21.01.2020) advogado para buscar o 

ingresso da ação, conforme procuração de ID 28655069. A liminar foi 

concedida e a geladeira foi devidamente substituída, conforme confirmado 

pelas partes, assim inexiste que se falar em restituição do dano material, 

bem como em suspensão dos pagamentos, conforme contratado. Quanto 

ao pedido de nulidade da aquisição da garantia estendida, a parte 

Requerente deixou de comprovar que efetivamente houve a venda 

casada, e que não queria adquirir a garantia estendida, prova esta que 

poderia ter sido produzida em sede de audiência de instrução, contudo 

inexiste pleito desta prova. Pelos autos se constata que houve a efetiva 

contratação, inexistindo qualquer comprovação de que a venda do 

produto só poderia ser realizada com a aquisição da garantia estendida 

ato este que configuraria a venda casada. Friso ainda que a parte 

Requerente não comprovou que efetivou qualquer reclamação junto a 

parte Requerida Zurich Minas Brasil Seguros S.A., visando o 

cancelamento/restituição da garantia estendida, mesmo assim, a parte 

Requerida Zurich Minas Brasil Seguros S.A., efetivou o estorno do valor 

referente a garantia estendida, estando o valor à disposição para saque 

da parte Requerente. Por fim, quanto ao financiamento do valor da 

geladeira, entendo que a parte Requerente não comprovou qual a 

ilegalidade que poderia ensejar a suspensão das cobranças, fazendo 

apenas argumentações, sem o mínimo de comprovação quanto a 

abusividade dos juros cobrados, motivo pelo qual este pleito deve ser 

rejeitado. É incontroverso que houve o defeito no produto e que este foi 

substituído. Em se tratando de relação de consumo, ocorrendo defeito no 

produto o fornecedor tem a obrigação de sanar o vício. Caso não sanado 

o vício em 30 dias, o consumidor tem o direito de requerer a substituição 

do produto, a restituição imediata da quantia paga, ou o abatimento 

proporcional no preço, nos termos do art. 18 do CDC. 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 da presunção passar a ser 

favorável a ela. O que se constata é que houve a substituição do produto, 

conforme solicitado pela parte Requerente. Assim, o pleito de substituição 

do produto já foi atendido. Melhor sorte não assiste a parte Reclamante 

quanto ao pleito de indenização por danos morais, visto que a parte 

Reclamada não se furtou de solucionar o fato administrativamente, tendo 

apenas solicitado que fosse o produto encaminhado para assistência 

técnica para apurar o defeito. A indenização a título de dano moral 

depende de prova da ocorrência de circunstância capaz de violar direito 

de personalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte requerente, no 

caso concreto. Inexiste comprovação pela parte Reclamante de perda de 

seu tempo útil para solução do problema, bem como que abriu o chamado 

para reparo do produto e verificação do problema junto a assistência 

técnica. Assim, não assiste razão à parte Reclamante, restando 

improcedentes o pedido de Danos Morais. 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 28701665, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão deduzida para confirmar a substituição do produto defeituoso. 

Restando indeferido os danos morais, nos termos da fundamentação 

supra. 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. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006304-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIENE SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRAGA DA SILVA OAB - MT0017895A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006304-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDIENE SANTOS DA 

CRUZ REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 330 inc. I do CPC. Preliminares - Da 

incompetência para julgamento Deixo de analisar por se confundir com o 

mérito. - Da ilegitimidade passiva Sustenta a requerida que é parte ilegítima 

para compor o polo passivo da presente demanda. Pleiteando a parte 

requerente a condenação das requeridas ao ressarcimento da quantia 

paga, em decorrência de vício do produto adquirido, as empresas 

vendedoras (fornecedoras do produto), fabricante e assistência técnica 

são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação, conforme 

inteligência do art. 18 do CDC. O referido artigo 18 prevê a solidariedade 

também para as hipóteses de reparação de danos. Pelo exposto, rejeito a 

preliminar levantada pela requerida. Mérito Registra-se inicialmente em que 

pese a requerida sustentar a necessidade de realização de audiência de 

instrução e julgamento para depoimento da parte autora e testemunhas, 

registra-se que a presente lide se trata de matéria exclusivamente de 

direito, NÃO TENDO A REQUERIDA APRESENTADO NENHUM DOCUMENTO 

HÁBIL A FIM DE AFASTAR A EXISTÊNCIA DO VÍCIO E/OU DE QUE O 

MESMO FOI SANADO EM TEMPO HÁBIL e, em cumprimento ao princípio da 

celeridade, afasto o referido pleito. A parte reclamante CLAUDIENE 

SANTOS DA CRUZ alega que “adquiriu a lavadora colormaq, modelo LCA 

12, 11,5k, AUT BR 110W, na data de 21 de julho de 2.018, no 

estabelecimento comercial da segunda Requerida, conforme faz prova o 

cupom fiscal anexo. Entretanto, após alguns meses de uso, 

aproximadamente em março de 2.019, o produto adquirido apresentou 

defeito na programação de lavagem, sendo que ao acionar a lavagem 

denominada como “turbo lavagem”, a lavadora parava de funcionar”. Diz 

que a fabricante COLOMARQ direcionou à assistência técnica, sendo que 

o técnico compareceu diversas vezes, realizando troca de peças, todavia, 

o problema permaneceu. Pleiteia a devolução do valor pago e indenização 

por danos morais. A requerida em defesa se limita a afirmar que “Insta 

salientar, que no caso em comento, quando o Requerente compareceu ao 

estabelecimento da Contestante, fora prontamente atendido, onde houve o 

agendamento do técnico responsável da empresa fabricante, par 

averiguar o produto. Douto Magistrado, após a visita do representante da 

empresa COLORMAQ, na residência da Autora, a Contestante não obteve 

ciência se o produto havia ou não sido consertado, porém, grande fora 

sua surpresa quando chegou à comunicação referente a presente 

demanda”. SIC A requerida, em que pese sustentar a inexistência de vício, 

não impugnou os documentos apresentados, bem como não apresentou 

aos autos, laudo técnico assinado por profissional devidamente habilitado. 

Desse modo, não havendo impugnação especificada dos fatos, 

presume-se verdadeira a versão posta na inicial. No caso, verifica-se a 

ocorrência do vício do produto adquirido pela parte autora. Nos casos de 

vício, aos fornecedores assiste a faculdade de saná-los no prazo de 30 

dias (art. 18, § 1º, CDC). Assim, em regra, não dispõem os consumidores 

do direito ao pronto desfazimento do negócio, com a devolução imediata 

das quantias pagas pela mercadoria. No entanto, no caso sub judice, foi 

realizada inúmeras trocas de peças no produto danificado, todavia, 

permaneceu o vício. Evidencia-se assim que o produto comprado 

permanece sem utilidade, destarte, o pleito de devolução do valor pago 

comporta acolhimento. Alega a parte reclamante, também, que os fatos 

narrados causaram-lhe danos morais. O dano moral ocorre na esfera da 

subjetividade, ou no plano dos valores da pessoa enquanto ser social, e 
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deriva de práticas atentatórias à personalidade, traduzindo-se em 

sentimento de pesar íntimo do ofendido, capaz de gerar alterações 

psíquicas ou prejuízo ao aspecto afetivo ou social do seu patrimônio moral 

(CF. Carlos Alberto Bittar). No caso, se se tratasse de defeito corrigido 

prontamente pela reclamada, poder-se-ia falar em mero aborrecimento. 

Todavia, o que se vislumbra é que a reclamada não agiu com diligência, 

não solucionando o problema prontamente, frustrando a expectativa de 

utilização normal do bem adquirido, o que tem a extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral. 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 tenha agido com dolo ou culpa grave. Sabe-se que a reclamada 

é empresa de grande porte. A repercussão dos fatos na esfera íntima da 

parte reclamante pode ser considerada moderada, se comparada a outras 

adversidades. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no valor de R$5.000,00. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão inicial para: 1) 

efetuar a devolução do valor pago pela compra do bem descrito na inicial, 

na quantia de R$1.099,00 (mil e noventa e nove reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (26/09/2019) e; b) 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo 

INPC a partir desta data e, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da 

citação (26/09/2019), por se tratar de ilícito contratual. A reclamante, ao 

receber a restituição do dinheiro, deverá colocar à disposição da 

reclamada o produto mencionado na inicial, se o bem estiver na sua 

posse. 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: 1004812-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004812-84.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FERNANDO ANTONIO 

MACHADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A parte autora foi intimada 

no ID 29239133 para apresentar comprovante de residência EM SEU 

NOME e atualizado, a petição inicial e documentos pessoais do sócio 

administrador LEGÍVEIS E ATUAIS, conforme se verifica abaixo: “Intima-se 

a parte autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 

dias apresentar aos autos comprovante de residência atualizado em nome 

próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial”. Todavia, a parte autora manteve-se inerte, 

deixando de apresentar o referido documento, conforme certidão de ID 

31176994. Decido. Assim, houve o decurso do prazo estabelecido pelo 

Juízo, e a parte interessada não cumpriu com a diligência e nem praticou o 

ato que lhe competia, acarretando inexoravelmente a extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do 

CPC. Pelo exposto, decido pela extinção do processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. 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. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017557-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-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: 

1017557-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLA TERESINHA FIORI 

BERTO LUZ REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da incompetência para julgamento 

Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, aduzindo a parte autora CARLA TERESINHA FIORI BERTO 

LUZ que é responsável pela unidade de fornecimento de água de matrícula 

519237-4 do hidrômetro Y19S032285, e que a fatura com vencimento em 

17.06.2019 constou um consumo de 77 metros cúbicos, enquanto sua 

média é de 38,25 metros cúbicos, afirmando que tentou solucionar a 

questão por diversas vezes, inclusive perante o PROCON, mas sem obter 

sucesso, se recusando a parte requerida a revisar a fatura apontada. O 

requerido contesta, sustentando que “Além do exposto acima, importa 

consignar que fora realizada vistoria no hidrômetro e a realização de 

testes na ligação no estabelecimento da parte Autora, não tendo sido 

verificada nenhuma irregularidade no aparelho medidor: Outrossim, como a 

própria Autora alega em sua exordial, na residência há uma piscina. 

Restando comprovado o real motivo do excesso de consumo de sua 

residência, que nos meses posteriores continuou elevado.”. sic O 

presente caso comporta a inversão do ônus da prova, nos termos do 

inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, o qual foi 

determinado antes da realização da audiência de instrução. Ademais, 

como sendo um imperativo do próprio interesse, a teor do artigo 373, II do 

Código de Processo Civil, é da parte ré a prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do demandante. Entretanto, a ré não 

comprovou nos autos de forma segura que houve o efetivo consumo pelo 

autor. Registra-se que em que pese a requerida alegar que realizou 

vistoria, o documento de ID 30035322 não possui assinatura de técnico 

habilitado e, portanto, não é hábil a comprovar suas alegações. A empresa 

ré em que pese sustentar a existência de consumo e de vazamento, não 

apresentou nenhum documento hábil a comprovar suas alegações, uma 

vez que apresentou apenas telas sistêmicas, portanto, não comprovando 

o efetivo consumo para a cobrança excessivamente superior ao consumo 

médio dos meses posteriores a fatura impugnada pela parte autora. O 

aumento repentino e excessivo no consumo de água, sem qualquer razão 

afasta a presunção de veracidade da cobrança. Após a emissão das 
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faturas contestadas, verifica-se que o consumo da autora foi muito 

inferior, com exceção de 02 meses, o que evidencia a ocorrência de erro 

na medição, já que não comprovado nenhuma irregularidade no imóvel ou 

no medidor. Ressalta-se que em análise ao histórico de consumo de ID 

30036046, verifica-se que os consumos posteriores, com exceção dos 

meses 10 e 12/2019 foram muito inferiores ao registrado no mês de 

maio/2019 entre 18 a 44 metros cúbicos. Acerca da validade da medição 

de hidrômetro com leitura muito acima do consumo habitual sem qualquer 

justificativa, conforme segue: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

CORSAN. SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA COM VALOR EXCESSIVO, BEM 

ACIMA DO VALOR DO CONSUMO USUAL. VAZAMENTO INTERNO NÃO 

COMPROVADO. HIDRÔMETRO ENCAMINHADO À AVALIAÇÃO PELO 

INMETRO. LAUDO QUE CONCLUIU PELA MEDIÇÃO A MENOR. 

INADEQUAÇÃO DO HIDROMETRO. Narrou a parte autora, por meio de 

pedido de balcão, que as faturas de consumo referentes aos meses com 

vencimento em fevereiro e março de 2018, vieram com valores de R$ 

689,29 e R$ 1.214,20, respectivamente. Disse que solicitou à demandada 

a suspensão do débito e a aferição do hidrômetro. De acordo com o que 

foi apurado no laudo, o hidrômetro não possui as condições mínimas à 

verificação do consumo e que, após a substituição, o consumo se 

manteve regular, com registros abaixo das farturas anteriores. Requereu 

a desconstituição das cobranças e a devolução do valor de R$ 689,29. A 

requerida, por sua vez, sustentou que mesmo que tenha ocorrido a 

reprovação do equipamento pelo INMETRO, esta se deu porque o 

hidrômetro vinha medindo a menor o consumo efetivamente disponibilizado 

ao autor e que a submedição, ao contrário da sobremedição, é condição 

que beneficia o usuário em detrimento da Corsan, porquanto mede menos 

do que o volume efetivamente consumidor pelo usuário. Afirmou que o 

consumo elevado pode decorrer de simples desperdício, como também de 

vazamento no ramal interno. A sentença foi de procedência da ação, a fim 

de descontinuar a cobrança, determinando a emissão de nova fatura, com 

o cálculo da fatura referente à competência 01/2018, tendo por base o 

valor de 12,3kwh, bem como para condenar a ré a proceder a devolução 

ao autor dos valores cobrados além daqueles devidos. Pois bem. O 

aumento excessivo e abrupto no consumo, sem razão concreta, afasta a 

presunção de legalidade inerente aos atos praticados pela demandada, 

com relação às faturas ora impugnadas. A demandada não trouxe aos 

autos nenhum indício probatório acerca de eventual vazamento interno na 

unidade de consumo da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CPC, considerando que a ré é especializada na atividade, 

não sendo plausível atribuir tal encargo à parte demandante, notadamente 

hipossuficiente na relação. Por outro lado, o autor providenciou testes nas 

instalações hidráulicas da sua residência, não sendo constatados 

vazamentos, como se verifica do relatório de fl. 20. O fato é que foi 

constatado defeito no hidrômetro que não registrava o consumo correto, 

não cabendo ao consumidor o dever de pagamento do cosumo registrado 

a maior quando ausente outra explicação plausível que não o problema do 

medidor. Desse modo, resta mantida a decisão que determinou a 

desconstituição das faturas e a emissão de nova, com a devolução do 

valor pago pelo autor a maior. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008195992, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 17/12/2018). RECURSO 

INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. 

FORNECIMENTO D ÁGUA. CORSAN. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE VALOR EXORBITANTE E MUITO 

ACIMA DA MÉDIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CONSUMO 

EXAGERADO. AUSENTE PROVA ROBUSTA DE CONSUMO IRREGULAR OU 

VAZAMENTO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE 

DOS ATOS PRATICADOS PELA PARTE RÉ QUE CEDE FACE A OUTROS 

ELEMENTOS. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007503196, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 27/09/2018). Diante da aplicação do inciso 

VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus 

da prova revela a incumbência da requerida de demonstrar que houve o 

efetivo consumo ou, no caso, que houve o vazamento significativo para 

justificar o alto consumo e, ainda, que não houve qualquer erro de leitura, 

tendo em vista que o alto consumo foi aferido em um único mês de 

consumo em valor de muito superior do que habitualmente era consumido 

no imóvel. Dessa forma, diante da nítida irregularidade pela 

desproporcionalidade entre a média de consumo e o valor exigido na 

fatura, cabe a declaração de inexigibilidade da fatura do mês de 

maio/2019, devendo a empresa ré considerar a média dos 06 meses 

posteriores no valor apurado pela parte autora. A parte requerente pleiteia 

ainda a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. A parte autora teve o nome negativado referente à fatura ora 

contestada. Registra-se que em análise ao extrato apresentado na inicial 

verifica-se que a parte autora possui restrição anterior à discutida nos 

autos, lançada pela OI S/A, a qual está sendo discutida nos autos 

1017546-04.2019.8.11.0002 a qual restou demonstrada como indevida 

ante a celebração de acordo no referido processo, razão pela qual, deixo 

de aplicar a Súmula 385 do STJ. Entendo que a utilização indevida de 

dados pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. 

Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez realizada a primeira 

negativação indevida, já se configurou o dano extrapatrimonial, sendo 

desinfluentes as demais negativações. Ainda, 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$3.000,00 (três mil reais). Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para: 1) determinar a 

retificação da fatura do mês 05/2019, devendo a empresa ré considerar a 

média dos 06 meses posteriores, devendo a requerida apresentar a fatura 

retificada nos autos no prazo de 10 dias a contar da presente decisão, 

concedendo prazo de 30 dias para pagamento; 2) condenar a reclamada 

pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (10/02/2020) por 

se tratar de ilícito contratual e; c) determinar a exclusão do nome da parte 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o 

necessário. Ratifico a liminar. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004963-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FREITAS DE PAULA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1004963-50.2020.8.11.0002 Parte Reclamante: José Maria 

Freitas de Paula Partes Reclamadas: AGV Brasil Associação de 

Autogestão Veicular. 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. Do 

Indeferimento da Inicial A parte Requerente ajuizou a presente demanda, 

visando indenização a título de danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços da requerida. A parte Requerente foi intimada em 

27.02.2020, conforme ID 28489610, para apresentar no prazo de 15 dias, 

cópia do comprovante de residência ATUALIZADO em NOME próprio 

emitido com no máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, todavia deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Desta 

maneira, não cumprida a determinação judicial, resta necessário o 

indeferimento da inicial. Pelo exposto, indefiro a inicial em decorrência do 

não atendimento da determinação judicial, pelo que JULGO EXTINTA a 
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presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso IV, do CPC. 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: 1005309-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NETELI MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1005309-98.2020.2020.8.11.0002 Reclamante: Neteli Martins 

da Silva Reclamada: Avon Cosméticos LTDA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação a um débito no valor de R$ 327,91 (trezentos e vinte 

e sete reais e noventa e um centavos), afirmando que desconhece a 

dívida, pois não possui débito nenhum junto a empresa requerida. A parte 

requerida, no mérito contesta a parte autora asseverando que o débito 

ensejador da negativação é decorrente de contrato estabelecido entre as 

partes, o qual se encontra inadimplente, sendo legítimo o apontamento, 

limitando a se reportar a tal fato, com juntada de telas do seu sistema 

interno, sem maiores indagações ou explicações, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

não informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que 

se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, somente telas retiradas do seu sistema interno, assim não há 

qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de 

qualquer serviço. Em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar 

no campo de afirmações sem bases sólidas. O que se constata 

compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. Frisa-se 

que em se tratando de relação de consumo e havendo desconhecimento 

da relação, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. 

Portanto, não comprovado que os serviços foram regularmente 

proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, fatos que 

neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito, sendo a única 

inscrição em seu nome. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se 

faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito 

aqui litigado no valor R$ 327,91 (trezentos e vinte e sete reais e noventa e 

um centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir do evento danoso – 06.12.2019 – data da inclusão 

do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004473-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ORLANDO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1004473-28.2020.8.11.0002 Reclamante: Orlando Pereira 

Leite Reclamada: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 178,74 (cento e setenta e oito reais e setenta e quatro), 

desconhecendo por completo o débito. A parte requerida contesta a 

autora alegando que o débito é regular, tendo em vista que a parte 

requerente contratou os serviços e utilizou os serviços de telefonia da 

empresa reclamada, e restando inadimplente com relação as chamadas 

fornecidas pela requerida, não há que se falar em inexistência de débito, 

motivo pelo qual requer a improcedência total do pedido. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO 

juntou qualquer documento referente a serviços prestados que pudessem 

ser o objeto do apontamento do nome da parte autora ao banco de dados 

de negativação, somente trouxe na contestação telas do sistema interno e 

faturas, quais não se revestem de imprescindibilidade para a 

comprovação do alegado. Conquanto tenha a parte requerida alegado que 

os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas, 

tendo juntado apenas telas do seu sistema interno, documentos que não 

têm o condão de comprovar a relação jurídica entre as partes. O que se 

constata compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. 

Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e havendo 

desconhecimento da relação, é incumbência da empresa responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o 

que não logrou fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer 

documentos. Portanto, não comprovado que os serviços foram 

regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, 

fatos que neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

para declarar a inexistência dos débitos aqui litigado no valor de R$ 178,74 

(cento e setenta e oito reais e setenta e quatro), e condenar a parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir do evento danoso no órgão de proteção ao crédito (15.12.2017). 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 

e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003851-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BOTELHO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1003851-46.2020.8.11.0002 Reclamante: Danilo Botelho de 

Paula Reclamado: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 
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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. Das Preliminares As preliminares 

arguidas pela Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da 

causa. Por este motivo rejeito a preliminar. Mérito. Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito no valor de R$ 

21,02 (vinte e um reais e dois centavos), desconhecendo por completo o 

débito, pois nada deve a empresa requerida devendo se tratar de 

inscrições indevidas. A parte requerida contesta o autor asseverando que 

o débito ensejador da negativação é legítimo colacionando à sua defesa, 

histórico de consumo da unidade consumidora, cópia do documento 

pessoal e do Termo de Confissão de Dívidas, devidamente assinado com 

cópia do seu documento pessoal (ID 30258147), e, restando inadimplente 

com o referido parcelamento, é legítima a negativação, não havendo que 

se falar em cobrança indevida. Por fim a parte requerida pleiteia a título de 

pedido contraposto a condenação da parte Requerente para que proceda 

com o pagamento da dívida no importe de R$ 1.649,52 (um mil, seiscentos 

e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Ressalta-se que a 

parte Requerente impugnou a contestação alegando que o número do 

contrato acostado no contrato juntado na defesa é diferente do contrato 

inscrito no cadastro de proteção ao crédito, assim, ratifica os termos da 

inicial de que nada deve a empresa requerida. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos que 

COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, pois foi juntado o 

contrato de confissão de dívida junto a concessionária de energia, 

devidamente assinado pela parte requerente. Cabe acrescentar que em 

que pese a autora afirmar que nada deve a concessionária de energia, 

não comprovou o pagamento dos seus débitos junto a esta, apenas alega 

sem provas. Quanto a alegação de que o número do contrato inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito é divergente ao número do contrato juntado 

na defesa, esclareço que o contrato de confissão de dívida foi efetuado 

de forma parcelada e cada parcela possui uma numeração diferente do 

contrato originário, bem como é o caso das faturas que são emitidas 

mensalmente para pagamento do consumo de energia cada mês se refere 

a uma numeração diversa, pois se refere ao boleto mensal e não ao 

originário, e diante da ausência de comprovação de que o parcelamento 

foi quitado, entendo ser devido os valores que se encontram em aberto. 

Diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. A parte Requerida requer ao final de 

sua defesa, a condenação da parte Requerente para pagamento do débito 

oriundo da relação contratual, todavia o valor apresentado pela empresa 

reclamada, qual seja, o importe de R$ 1.649,52 (um mil, seiscentos e 

quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), difere do valor 

questionado na inicial, desta feita, deixo de reconhecer o pedido, uma vez 

que a empresa deve adotar as medidas cabíveis para cobrança dos 

valores que estão em aberto pela parte requerente. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. De igual forma, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela Requerida, conforme 

fundamentos acima expostos. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

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: 1011728-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRY LUCAS DOS SANTOS EGIDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FERREIRA DE LIMA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1011728-71.2019.8.11.0002 Promovente: ENDRY LUCAS 

DOS SANTOS EGIDIO Promovido: EDUARDO FERREIRA DE LIMA - ME 

SENTENÇA Decido. O processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 

Observa-se nos autos que o processo 8073244-44.2017.811.0001 

(PROJUDI), foi julgado extinto, pois a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, sem justificativa 

prévia, assim foi condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme prevê o Enunciado nº 28 do Fonaje. A Parte Autora fora 

devidamente intimada para juntar comprovante de pagamento as referidas 

custas processuais, conforme ID 28553627, todavia, restou silente. Desta 

forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquela que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu inerte, não recolhendo os valores devidos, sendo, portanto, 

impedida de propor nova ação sem o recolhimento das custas devidas, de 

acordo com o que dispõe o artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo 

Civil, senão vejamos: “Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve 

o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 2º. A petição 

inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do 

depósito das custas e dos honorários de advogado.” Isto posto, e com 

fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo 

Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não 

promover a diligência que lhe competia. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. A intimação 

deverá ocorrer via patronos das partes. Após o transito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011728-71.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ENDRY LUCAS DOS SANTOS EGIDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FERREIRA DE LIMA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1011728-71.2019.8.11.0002 Promovente: ENDRY LUCAS 

DOS SANTOS EGIDIO Promovido: EDUARDO FERREIRA DE LIMA - ME 

SENTENÇA Decido. O processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 

Observa-se nos autos que o processo 8073244-44.2017.811.0001 

(PROJUDI), foi julgado extinto, pois a parte reclamante deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, sem justificativa 

prévia, assim foi condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme prevê o Enunciado nº 28 do Fonaje. A Parte Autora fora 

devidamente intimada para juntar comprovante de pagamento as referidas 

custas processuais, conforme ID 28553627, todavia, restou silente. Desta 

forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquela que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu inerte, não recolhendo os valores devidos, sendo, portanto, 

impedida de propor nova ação sem o recolhimento das custas devidas, de 

acordo com o que dispõe o artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo 

Civil, senão vejamos: “Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve 

o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 2º. A petição 

inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do 

depósito das custas e dos honorários de advogado.” Isto posto, e com 

fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo 

Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não 

promover a diligência que lhe competia. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. A intimação 

deverá ocorrer via patronos das partes. Após o transito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003885-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1003885-21.2020.8.11.0002 Promovente: MAGNO MACEDO 

DA SILVA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 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 conforme o art. 355, I do CPC. Registro, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito A parte 

reclamante afirma que sofreu negativação indevida de seu nome no valor 

de R$ 467,56 (quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis 

centavos), pois informa que desconhece o débito bem como o contrato. A 

reclamada, em sua peça de bloqueio, alega que as partes firmaram 

contrato de prestação de serviço por meio do qual a autora habilitou linha 

telefônica, ocasionando a emissão de faturas, sendo que restaram faturas 

em inadimplidas. 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 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destaco que na petição inicial 

a parte autora nega a contratação, todavia, e na ausência de 

comprovação de contratação, presume-se, portanto, verdadeira a versão 

posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte reclamante para a referida contratação. 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. Conforme 

extrato de restrições juntado à petição inicial (ID 28923948), a parte autora 

possui outra negativação no SERASA, datada em fevereiro de 2017, que 

não foi comprovado ser ilegítima, E O AUTOR NÃO COMPROVOU QUE A 

REFERIDA ANOTAÇÃO, TENHA SIDO POSTEIROR AS DEMAIS 

RESTRIÇÕES EXISTENTES. Sendo: V. DE QUEROES DE MENEZES ME. 

Assim, não restou comprovado que o débito anterior ao discutido neste 

processo, é indevido. Quem já é registrado como inadimplente não pode se 

sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em 

cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a 

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula 

número 385, impedindo pagamento de indenização por danos morais 

àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição do nome em 

bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o seguinte: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte a pretensão formulada na inicial, para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a exclusão da 

inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

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: 1004604-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DE CAMPOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1004604-03.2020.8.11.0002 Promovente: JOSE GONCALO 

DE CAMPOS MOURA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Mérito No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida nos valores de R$ 135,34 

(cento e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), vez que informa 

que desconhece o débito, bem como, o contrato. Contesta a requerida 

aduzindo que a parte autora autorizou a habilitação do pacote de serviços 

em sua linha telefônica, sendo que restaram débitos inadimplidos. Cabia à 

requerida impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o que 

o fez, conforme se verifica no documento colacionado à contestação 

sendo: Áudio de gravação (7873) 3054. Nos referidos áudios a 

Reclamante confirma dados pessoais, e inclusive, confirma o endereço de 

sua residência que é exatamente igual ao existente na petição inicial. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Destaco que 

na impugnação (ID 31071391) a parte autora não impugna de maneira 

específica os áudios e pugnou pela realização de perícia. Todavia, tenho 

que restou comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e 

a origem dos débitos, sendo a negativação devida, posto que, no áudio 

apresentado a Reclamante confirma os seus dados inclusive o endereço 

de sua residência (exatamente igual ao da petição inicial) que sequer foi 

impugnado de maneira específica pelo mesmo. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C 

PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO 

NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO 

MORAL INEXISTENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não há que se falar em 

incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da 

necessidade de realizar perícia fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além 

de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Tendo a parte recorrida apresentado o áudio de ligação 

telefônica que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, 

resta afastada a alegação de fraude. Não pratica ato ilícito a empresa que, 

verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a 

adimplir a dívida. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há 

se falar em inexistência de débito e danos morais. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9 .099 /95 .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

781400920168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017). (grifei) Desse modo, não 

restaram dúvidas quanto à contratação realizada pela parte Reclamante, 

ademais, na impugnação a autora apenas impugnou de maneira genérica 

os argumentos trazidos na contestação. Comprovada a relação jurídica, 

cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que 

não se desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos 

que ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa, 

corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários 

do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007046-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO EUGENIO FERNANDES OAB - MT0004282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIPCOB ADMINISTRADORA DE PLANOS CERIMONIAIS FUNEBRE LTDA 

(REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007046-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL JOZIVALDO 

TAVARES DA SILVA REQUERIDO: VIPCOB ADMINISTRADORA DE 

PLANOS CERIMONIAIS FUNEBRE LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 25878537, 

visando à correção da sentença proferida no id. 24930829, sob o 

argumento de que a decisão vindicada contém obscuridade/omissão/erro, 

pois extinguiu o processo por incompetência diante da presença da CEF – 

Caixa Econômica Federal – afirmando que na realidade é a empresa Vip 

Prev. - Administradora de Planos de Cerimonias Fúnebre Ltda, que é a 

responsável direta dos descontos indevidos, requerendo o 

prosseguimento da ação. A parte requerida nada manifestou quanto aos 

embargos. Os embargos foram interpostos no prazo legal. Fundamento e 

Decido. De início, registro que a finalidade do recurso de embargos de 

declaração é complementar a decisão quando presente omissão ou 

contradição de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a 

conclusão, ou obscuridade nas razões desenvolvidas. Em análise à 

objeção e o definido pela sentença, verifica-se a inexistência do vício 

alegado. Compulsando os autos, verifica-se que todas as questões 

trazidas nos embargos de declaração foram abordadas na sentença 

lançada, ressaltando-se que os argumentos apresentados pela parte 

autora no feito evolve atos de ambas as requeridas, tanto que a ação foi 

proposta em face das duas, e para se constatar quem seria a 
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responsável pelos danos eventualmente causados necessário que ambas 

realmente estejam no polo passivo da ação, sendo o Juizado incompetente 

tendo em vista a presença da CEF. Assim, não há que se falar em 

omissão, devendo a restituição se dar no prazo do cumprimento de 

sentença, restando incólume a sentença. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração para, no mérito, JULGÁ-LOS 

IMPROCEDENTES, permanecendo a sentença como foi lançada. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013368-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANUBIA ISIDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT15868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES OAB - SP237733-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-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: 

1013368-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EVANUBIA ISIDRO DA SILVA 

REQUERIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, GOVESA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 29460306, visando à correção da 

sentença de id. 28583059, sob o argumento de que a decisão apresenta 

omissão, porquanto não estipula quando o pagamento deverá ser 

realizado. Os embargos foram interpostos no prazo legal. A embargada se 

manifestou no id. 29661450. Decido. De início, registro que a finalidade do 

recurso de embargos de declaração é complementar a decisão quando 

presente omissão ou contradição de ponto fundamental, contradição entre 

a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões 

desenvolvidas. Em análise à objeção e o definido pela sentença, 

verifica-se a inexistência do vício alegado. Compulsando os autos, 

verifica-se que todas as questões trazidas nos embargos de declaração 

foram abordadas na sentença lançada, pois restou claramente analisado e 

explicitado que o prazo do contrato a ser considerado é o informado à 

parte autora, ora embargante, quando da contratação, e assim, concluiu 

que o encerramento do plano ocorreu no longínquo mês de 

novembro/2018. Assim, não há que se falar em omissão, devendo a 

restituição se dar no prazo do cumprimento de sentença, restando 

incólume a sentença. ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração para, no mérito, JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, permanecendo 

a sentença como foi lançada. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008894-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1008894-61.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JAQUELINE DA SILVA 

RAMOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Verifica-se 

por meio da petição acostada nos autos ID 31302961, que a parte autora 

REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito. É o Breve Relato. Decido. 

Assim estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento. HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da parte autora; por conseguinte, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII do CPC. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005952-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRIK JOSE TOSTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE 1005952-56.2020.8.11.0002 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL Advogado do(a) 

EXEQUENTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O 

EXECUTADO: PATRIK JOSE TOSTI Vistos etc. Verifica-se por meio da 

petição acostada nos autos ID 31342779, que a parte autora REQUER a 

DESISTÊNCIA do presente feito. É o Breve Relato. Decido. Assim 

estabelece o Enunciado 90 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 90 – 

A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento. HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da parte autora; por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

VIII do CPC. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, dando as baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença 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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008682-40.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO ANTONIO DE 

MORAES PROENCA FILHO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, 

verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo 

que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 487, III, b 

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
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018042-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR OAB - MT16901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNALIA FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018042-33.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CAIO CESAR VIEIRA DE 

FREITAS EXECUTADO: MAGNALIA FERREIRA DOS SANTOS Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o pagamento direto em conta corrente. Indefiro o 

pedido para que o processo continue suspenso, porquanto viola o 

princípio da celeridade do Juizado Especial e não há qualquer prejuízo 

para a parte exequente, pois se houver descumprimento a parte poderá 

solicitar a execução do acordo homologado judicialmente, seguindo o rito 

de cumprimento de sentença. Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida, desde que juntado ao 

processo instrumento procuratório com poderes para “receber, dar 

quitação” e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de 

estilo, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009844-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA SANTOS DE ARRUDA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009844-70.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ONDINA SANTOS DE 

ARRUDA PINTO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência antecipada, 

formulado por ONDINA SANTOS DE ARRUDA PINTO, em desfavor da 

MT-PREV, cujo objeto é a suspensão do desconto da contribuição 

previdenciária incidente sobre a parcela de sua remuneração relativa aos 

adicionais decorrentes do labor em período noturno, em local insalubre e 

em regime de plantão. É o que merecia destaque. Nos termos do artigo 300 

“caput” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando restar devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue: 

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. Nesse contexto, consoante se extrai da 

documentação apresentada, evidencia-se que a requerida, ao que tudo 

indica, está recolhendo a contribuição previdenciária em razão da parcela 

afeta aos adicionais noturno, de insalubridade e de regime de plantão, cuja 

natureza é indenizatória, ou seja, não se incorpora ao subsídio para fins 

de aposentadoria. Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que a 

referida contribuição não pode incidir sobre a parte da remuneração não 

computável para fins de aposentadoria. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INCIDÊNCIA - 

ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E NOTURNO - HORAS EXTRAS - TERÇO 

DE FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE - PARCELAS EVENTUAIS - AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. 1. A base de cálculo das 

contribuições do servidor deve abranger os ganhos habituais desse, 

desde que exista repercussão no benefício previdenciário. 2. Não deve 

incidir contribuição previdenciária sobre os adicionais, noturno e de 

periculosidade, horas extras e terço de férias. (TJ-MG - AC: 

10145150262965001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 

31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) TRIBUTÁRIO. 

PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de obrigação de fazer cumulada com 

repetição de indébito para os Réus cessarem cobrança e devolverem os 

descontos de contribuições previdenciárias sobre adicional de férias, 

adicional noturno e horas extras. Rejeita-se a suspensão do processo em 

vista da ausência de determinação do E. Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois além de a causa de pedir e o 

pedido a ele se dirigem, o 2º Réu é responsável pela gestão das 

contribuições, o que basta para integrar o polo passivo da relação 

processual. Admite-se a cobrança da contribuição previdenciária apenas 

sobre parcelas incorporáveis aos vencimentos do servidor, afastadas da 

base cálculo as parcelas não computáveis na aposentadoria, como o 

adicional de férias, adicional noturno e as horas extras. Recursos 

desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00357934420158190042 RIO DE JANEIRO 

PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/10/2017) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar à requerida a suspensão do 

recolhimento da contribuição previdenciária sobre a parcela da 

remuneração da parte autora afeta aos adicionais noturno, de 

insalubridade e de regime de plantão. Fixo prazo de 10 (dez) dias para o 

cumprimento da presente determinação. Nos termos do Enunciado 01 das 

Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência 

de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da 

contestação. Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a parte 

autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e 

intime-se com as advertências legais, na forma prescrita na Lei nº 

11.419/06. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001764-20.2020.8.11.0002

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

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

EDSON PEREIRA DA FONSECA OAB - 899.739.331-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001764-20.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: EDSON PEREIRA DA 

FONSECA INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada, formulado por Edson Pereira da Fonseca, cujo objeto 

é a baixa no veículo GM/CHEVROLET D20 CUSTON, Renavam 

00121553230, placa JYZA 3181, DIESEL, Ano 1987, modelo 1987, a fim de 

retirar o veículo do nome do autor, bem como para dar baixar em 

quaisquer dívidas em nome do requerente, que tenham origem no 

respectivo veículo, até decisão definitiva. Em apertada síntese, relata o 

autor que adquiriu o veículo GM/CHEVROLET D20 CUSTON, Renavam 

00121553230, placa JYZA3181, 1987/1987, em janeiro/2014, no município 

de Nobres. Narra que, em meados de 2015, foi abordado por um senhor, 

de nome Agenor, que disse tratar-se de veículo de sua propriedade, 

furtado no ano de 2013, submetido a adulteração (originalmente seria uma 

camionete GM/A20, placa JYO3301). Posteriormente, o bem foi submetido 

à perícia junto à POLITEC, momento em que se constatou, de fato, a 

existência de adulterações, sendo o veículo entregue e posteriormente 

devolvido ao legítimo proprietário, o Sr. Agenor. Constam ainda dos autos 

todos os débitos referentes ao IPVA e afins, que restavam pendentes com 

relação ao veículo em nome do autor (que, segundo a narrativa dos autos, 

sequer existe no plano fático), acompanhados dos respectivos 

comprovantes da quitação integral. Nada obstante, o requerente alega 

que, em 2019, chegou ao seu conhecimento que vários desses débitos 
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estariam inscritos em dívida ativa, inclusive pendendo protesto em seu 

nome (ainda ausente qualquer comprovação deste segundo ponto). Após 

tentativa inexitosa de resolver a celeuma administrativamente junto aos 

entes estatais, buscou a via judicial. Emenda à inicial, conforme Id. 

29063093, em que presta informações solicitadas pelo Juízo. Em sede de 

emenda à inicial, o requerente esclareceu que, anteriormente a descoberta 

da adulteração do veículo, havia efetuado negócio jurídico de “promessa 

de venda” à terceiro, o Sr. Leil Ventura de Arruda, o que justificaria o fato 

do referido bem ter sido entregue na Delegacia de Polícia pelo Sr. Leil. 

Ademais, esclareceu ainda que a figura do Sr. Debrair da Silva Valardão 

insurge nos autos da investigação policial (parcialmente juntada ao 

presente processo com a inicial), porque fora ele a pessoa que vendeu o 

veículo adulterado para o autor. Informou ainda que o Delegado que 

presidia as investigações não indiciou o Sr. Debrair, concluindo que este 

também havia sido vítima de fraude. Contudo, não juntou aos autos cópias 

da conclusão do procedimento investigatório policial a que faz referência. 

Informou, no que diz respeito à apresentação das certidões de protesto 

requeridas pelo Juízo, que o autor não requereu suspensão da dívida 

protestada, até porque já teria efetuado o pagamento dos respectivos 

encargos. É o que merecia destaque. Constata-se dos autos que o mérito 

da ação encontra origem em ilegalidade cometida, em tese, pela 

administração pública, mormente em razão de lançamento de crédito 

tributário que derivaria de alegada obrigação tributária inexistente (débito 

tributário veicular originário de automóvel fraudado). Vale-nos acrescer 

que, conquanto o caso dos autos constitua como objeto e matéria principal 

o direito tributário, mormente a controvérsia quanto a existência ou não da 

obrigação tributária ora contestada, ressalta-se que, para fins de 

possibilitar a análise sumária a que exige a concessão ou não de liminar, 

importa, neste momento, tão somente a verificação dos requisitos 

processuais de probabilidade do direito e do perigo de dano, relativos ao 

pleito de tutela antecipada. Nos termos do artigo 300, “caput,” do Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando restar 

devidamente evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo: 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. No 

caso dos autos, e devido ao pleito limitar de baixa do veículo e dos 

respectivos débitos tributários – visto que o automóvel fora supostamente 

entregue em maio de 2015 à autoridade policial –, verifico que os 

requisitos para a tutela antecipada relacionam-se tão somente ao 

lançamento dos débitos tributários que ocorreram posteriormente à 

entrega do veículo. Significa dizer que, para fins de concessão do pedido 

liminar, importa verificar, neste momento, se o autor detinha ou não a 

posse do veículo, porquanto a análise da legalidade da obrigação tributária 

e seu respectivo crédito são questões atinentes ao mérito da ação, de 

modo que devem ser posteriormente analisadas Nesse contexto, 

verifica-se dos documentos colacionados aos autos a probabilidade do 

direito, porque comprovada a entrega do veículo pelo Sr. Leil (a quem o 

autor alega ter feito compromisso de venda, Id. 28167279, e que detinha o 

veículo no momento) à autoridade policial no dia 25 de maio de 2015 

(conforme Termo de Entrega de Id. 28167272), de modo que 

descaracterizada a posse do veículo após a entrega do automóvel, não 

havendo que se falar em lançamento de débito tributário em nome do 

autor, posteriormente a essa data. Ademais, verifico ainda que presente o 

perigo de dano no caso concreto, em razão de que o lançamento de 

débitos tributários em nome do autor, mormente em despeito à 

descaracterização da posse, implica em relação jurídica tributária indevida, 

porque não mais ao autor recaem os ônus tributários veiculares. Não é 

possível, portanto, que o autor continue sendo prejudicado com o 

lançamento de débitos relativos à veículo que não mais encontra em sua 

posse, sendo indevidamente compelido a assumir obrigação que não lhe 

compete, consoante fazem provas os comprovantes de pagamento 

juntados em Id. 28167276. Vale-nos acrescer que resta prejudicada a 

possibilidade de concessão liminar para a baixa do veículo, posto que se 

trata de análise que guarda estrita relação com o mérito da ação, isto é, 

com a discussão acerca da legalidade da obrigação tributária em si. Ante 

o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, a fim de determinar ao DETRAN/MT que suspenda todos os 

débitos tributários lançados em nome do autor, desde o momento da 

entrega do veículo à autoridade policial até o deslinde da presente 

demanda, se abstendo de os cobrar por quaisquer meios, bem como para 

que se abstenha, ainda, de lançar multas e afins no prontuário do autor, a 

partir deste momento. Cite-se o demandado DETRAN/MT e Estado de Mato 

Grosso, nos moldes estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06. Nos 

termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de conciliação, 

devendo a defesa, de cada um dos réus, ser apresentada no prazo de 30 

dias (prazo comum). Cite-se e intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019663-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS & TOSTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019663-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MEDEIROS & TOSTES LTDA - 

ME REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL 

Vistos. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência antecipada, 

formulado pela parte autora, cujo objeto é a suspensão da exigibilidade da 

CDA de número 201512633, ao argumento de que o crédito resta extinto 

pela prescrição. Junta documentos e pede liminar. É o que merecia 

destaque. Nos termos do artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando restar devidamente evidenciada 

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

processo, conforme segue: 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. Destarte, em juízo 

sumário, evidencia-se que os créditos tributários vazados na CDA nº 

201512633 restam prescritos, considerando que a constituição dos 

créditos se deu em 03.03.2010 e 05.01.2011, conforme documentos 

fornecidos pela Procuradoria-Geral do Estado e acostados à inicial, sendo 

certo que o prazo prescricional é de cinco anos, na forma do artigo 174 do 

CTN, e não havendo notícia do ajuizamento de ação para cobrança dos 

referidos créditos pela Fazenda Estadual. Nesse espeque, resta provável 

o direito da postulante à futura declaração de extinção dos créditos 

objurgados, pelo que se impõe sua suspensão até resolução da presente 

demanda, consoante prevê o art. 151, V, do Código Tributário Nacional. 

Para além da probabilidade de direito, o perigo de dano também se mostra 

presente, na medida em que a empresa demandante necessita manter-se 

regular perante o fisco, para fins de conservar a normalidade de suas 

transações. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, para declarar suspensos os créditos tributários afetos à CDA 

n° 201512633, na forma do art. 151, V, do CTN. Nos termos do Enunciado 

01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a 

audiência de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação 

da contestação. Cite-se o demandado, por meio de sua Procuradoria, com 

intimação à apresentação de defesa. Após o prazo de defesa, abra-se 

prazo de cinco dias à parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação. Intime-se a Secretaria de Estado de Fazenda quanto ao teor 

desta decisão, notadamente quanto à suspensão dos créditos vazados na 

CDA nº 201512633. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 15 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007281-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANNY RIBEIRO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007281-06.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANNY RIBEIRO MARTINS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em correição. Cuida-se de pedido de tutela provisória de 

evidência, formulado por ROSANNY RIBEIRO MARTINS, em desfavor do 
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ESTADO DE MATO GROSSO e da MT-PREV, cujo objeto é a suspensão do 

desconto da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de sua 

remuneração relativa ao adicional decorrente do labor em período noturno. 

É o que merecia destaque. Com efeito, o artigo 311 do Código de Processo 

Civil apresenta as possibilidades de concessão, em sede liminar, da tutela 

de evidência: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No mesmo sentido, tem-se 

a previsão do art. 9º do Código de Processo Civil: Art. 9º Não se proferirá 

decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória 

de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, 

incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. Nesse contexto, 

consoante se extrai da documentação apresentada, evidencia-se que os 

requeridos, ao que tudo indica, estão recolhendo a contribuição 

previdenciária em razão da parcela afeta ao adicional noturno, cuja 

natureza é indenizatória, ou seja, não se incorpora ao subsídio para fins 

de aposentadoria. Com efeito, o STF enfrentou o tema, em sede de 

repercussão geral, na análise do Tema 163 (RE 593068), ficando fixada a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade.” A jurisprudência segue firme no sentido de 

que a referida contribuição não pode incidir sobre a parte da remuneração 

não computável para fins de aposentadoria. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INCIDÊNCIA - 

ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E NOTURNO - HORAS EXTRAS - TERÇO 

DE FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE - PARCELAS EVENTUAIS - AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. 1. A base de cálculo das 

contribuições do servidor deve abranger os ganhos habituais desse, 

desde que exista repercussão no benefício previdenciário. 2. Não deve 

incidir contribuição previdenciária sobre os adicionais, noturno e de 

periculosidade, horas extras e terço de férias. (TJ-MG - AC: 

10145150262965001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 

31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) TRIBUTÁRIO. 

PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de obrigação de fazer cumulada com 

repetição de indébito para os Réus cessarem cobrança e devolverem os 

descontos de contribuições previdenciárias sobre adicional de férias, 

adicional noturno e horas extras. Rejeita-se a suspensão do processo em 

vista da ausência de determinação do E. Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois além de a causa de pedir e o 

pedido a ele se dirigem, o 2º Réu é responsável pela gestão das 

contribuições, o que basta para integrar o polo passivo da relação 

processual. Admite-se a cobrança da contribuição previdenciária apenas 

sobre parcelas incorporáveis aos vencimentos do servidor, afastadas da 

base cálculo as parcelas não computáveis na aposentadoria, como o 

adicional de férias, adicional noturno e as horas extras. Recursos 

desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00357934420158190042 RIO DE JANEIRO 

PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/10/2017) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

EVIDÊNCIA, para determinar aos requeridos a suspensão do recolhimento 

da contribuição previdenciária sobre a parcela da remuneração da parte 

autora afeta ao adicional noturno. Fixo prazo de 10 (dez) dias para o 

cumprimento da presente determinação. Nos termos do Enunciado 01 das 

Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência 

de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da 

contestação. Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a parte 

autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e 

intime-se com as advertências legais, na forma prescrita na Lei nº 

11.419/06. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 8 de abril de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013138-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD RYAM MACIEL AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013138-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RICHARD RYAM MACIEL 

AFONSO REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE 

MATO GROSSO -DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se 

de pedido de tutela de urgência antecipada, formulado por Richard Ryam 

Maciel Afonso, cujo objeto é a anulação das multas e dos pontos em 

Carteira Nacional de Habilitação, decorrentes de infrações de trânsito 

realizadas, em tese, por veículo com placa clonada. Sustenta o autor que 

a partir do ano de 2016, suspeita que a placa de seu antigo veículo – 

Marca/Modelo: MOTO HONDA/CG 150 FAN ESDI, Ano: 2015/2015, Cor: 

Vermelha, Placa: QBU-8849, Renavam: 01064866066, – foi clonada e 

vinha sendo utilizada em outro veículo, tendo em vista que foram emitidas 

autuações por infrações de trânsito que alega não reconhecer ou ter 

cometido. Aduz o requerente que protocolou junto ao DETRAN/MT 

recursos administrativos, a fim de contestar as notificações recebidas a 

partir do dia 20 de abril de 2016 – data em que alega ter iniciado a suspeita 

de clonagem da placa de seu então veículo –, mormente em relação aos 

autos de infração de n.º MTA0918337, MTA0918338 e BDM0124766 

(conforme documentos juntados aos autos, de Id. 24185078), contudo, 

foram julgados improcedentes. Sustenta que no dia 21 de janeiro de 2018, 

o requerente foi autuado por ‘’Conduzir motocicleta registrada sem estar 

licenciado’’ (conforme Auto de Apreensão nº 0000187632, Id. 24185079), 

momento em que teve sua então motocicleta apreendida. Alega que em 

razão dos valores dos débitos pendentes de regularização (IPVA, DPVAT, 

licenciamento, pátio, guincho e multas), o requerente não conseguiu 

efetuar o pagamento necessário para recuperar a motocicleta, de modo 

que em 15 de março de 2019, o veículo foi adquirido por terceiro em leilão, 

o Sr. Antonio Cristino da Silva Neto (conforme Notificação de Id. 24185444 

e Extrato de Veículo de Id. 24185447). Por fim, sustenta que, mesmo após 

a apreensão do veículo e sua posterior venda em leilão, o requerente 

continuou sendo autuado e multado, juntando aos autos 20 (vinte) 

Notificações de Autuação expedidas pela SEMOB, todas em nome do 

requerente e com datas posteriores ao dia em que a motocicleta fora 

apreendida (Ids. n. 24185451, 24185455, 24185460, 24185464). Pleiteia 

liminar. É o que merecia destaque. Nos termos do artigo 300, “caput,” do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

restar devidamente evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue: 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. Nesse contexto, nada obstante a apreensão do 

veículo, bem como sua posterior venda em leilão, verifica-se dos 

documentos juntados aos autos que o requerente continuou sendo 

autuado por infrações de trânsito que – muito provavelmente – não 

cometera, tendo em vista que sua então motocicleta encontrava-se 

apreendida no pátio do DETRAN/MT desde o dia 21 de janeiro de 2018, e 

assim permaneceu até meados de 15 de março de 2019, data em que o 

veículo foi arrematado em leilão. Vale-nos acrescer que, de uma detida 

análise dos 20 (vinte) autos de notificação juntados ao processo, é de 

fato possível concluir que todos foram emitidos posteriormente à 

apreensão do veículo (em 21 de janeiro de 2018), bem como todos 

encontram-se em nome do requerente, constando ainda o mesmo número 

de placa, qual seja QBU-8849, fato que tão somente corrobora, 

fortemente, em favor da alegação do autor quanto a clonagem da placa de 

sua então motocicleta. Impossível, portanto, a circulação de um veículo 

que se encontrava apreendido no pátio do DETRAN, como é o caso dos 

autos. Assim, tem-se que demonstrada está, ao menos em juízo sumário, a 

probabilidade do direito alegado, qual seja, a demonstração, primária, de 
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que as multas emitidas em nome do autor não são a ele devidas, tendo em 

vista a possível clonagem da placa de seu veículo, que vem sendo 

utilizada irresponsavelmente por terceiro desconhecido. Constatando-se, 

ao final do processo, a clonagem da placa da motocicleta, as respectivas 

multas e pontos devem ser posteriormente anulados pela autarquia: 

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLACA DE VEÍCULO CLONADA. PEDIDOS DE 

ANULAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO E DE ALTERAÇÃO DA PLACA. 

FRAUDE COMPROVADA. ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. 

SENTENÇA REFORMADA. 1. Comprovada a clonagem de veículo 

registrado no DETRAN-DF, é necessário que a autarquia providencie a 

troca da placa e anule o auto de infração cometida pelo condutor do 

veículo dublê. 2. As provas trazidas pela parte autora não impugnadas 

pelo réu devem ser consideradas, principalmente quando são documentos 

produzidos por agente público e gozam de presunção de veracidade. 3. 

Apelação conhecida e provida. Unânime. (TJ-DF 07059286920178070018 

DF 0705928-69.2017.8.07.0018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de 

Julgamento: 12/03/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 15/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, necessário 

registrar que o feito encontra-se muito bem instruído, com Recursos 

Administrativos, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Notificação 

do Leilão, Edital referente ao Leilão, Autos de Notificação posteriores à 

data da apreensão da motocicleta, bem como documentos referentes ao 

veículo. Quanto ao perigo na demora, sequer é necessário elucubrar em 

demasia sobre o tema, tendo-se em vista que a CNH do demandante 

encontra-se suspensa, em razão das diversas multas e, portanto, pontos 

cumulados em sua carteira de habilitação, estando o requerente impedido 

de conduzir veículo automotor. Por fim, impende ressaltar quanto a 

impossibilidade de, em sede processual liminar, determinar a anulação das 

multas e pontos na CNH do requerente. Isso porque, tratar-se-ia de 

conceder medida judicial que comporta caráter satisfativo, de modo a 

esgotar o próprio objetivo do processo, garantindo, de plano, a pretensão 

autoral do direito pleiteado. Conquanto não seja possível, portanto, se falar 

em anulação do ato administrativo – neste momento processual de análise 

de tutela antecipatória –, de outra monta, entende-se perfeitamente cabível 

seja determinada a suspensão das multas e pontos registrados na CNH do 

autor. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA, para determinar ao DETRAN/MT que suspenda as multas 

emitidas em nome do requerente, mormente as três multas contestadas em 

recurso administrativo do ano de 2016, bem como as demais multas 

emitidas posteriormente à apreensão da motocicleta, referente ao veículo 

Marca/Modelo: MOTO HONDA/CG 150 FAN ESDI, Ano: 2015/2015, Cor: 

Vermelha, Placa: QBU-8849, Renavam: 01064866066, até o deslinde da 

presente demanda; bem como a suspensão dos respectivos pontos 

anotados na CNH do requerente e, desde que preenchidos os demais 

requisitos, ressalvada a existência de outras pendências, adote as 

medidas necessárias à regularização da Carteira Nacional de Habilitação 

do autor, até o deslinde da presente demanda. Cite-se o demandado 

DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso, nos moldes estabelecidos no art. 

6º da Lei n. 11.419/06. Encaminhe-se cópia integral dos autos à Polícia 

Judiciária Civil, a fim de que proceda com investigação acerca do ato de 

clonagem de placa de veículo automotor. Nos termos do Enunciado 01 

(um) dos Enunciados da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, fica 

dispensada a audiência de conciliação, devendo a defesa, de cada um 

dos réus, ser apresentada no prazo de 30 dias (prazo comum). Cite-se e 

intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. VÁRZEA GRANDE, 7 de 

abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009947-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009947-77.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência 

antecipada, formulado por JOÃO ALVES PEREIRA, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MT-PREV, cujo objeto é a suspensão do 

desconto da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de sua 

remuneração relativa aos adicionais decorrentes do labor em período 

noturno e do exercício de função de confiança. É o que merecia destaque. 

Nos termos do artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando restar devidamente evidenciada a 

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

processo, conforme segue: 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. Nesse contexto, 

consoante se extrai da documentação apresentada, evidencia-se que os 

requeridos, ao que tudo indica, estão recolhendo a contribuição 

previdenciária em razão da parcela afeta aos adicionais noturno e de 

função de confiança, cuja natureza é indenizatória, ou seja, não se 

incorpora ao subsídio para fins de aposentadoria. Com efeito, a 

jurisprudência é firme no sentido de que a referida contribuição não pode 

incidir sobre a parte da remuneração não computável para fins de 

aposentadoria. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INCIDÊNCIA - ADICIONAIS DE 

PERICULOSIDADE E NOTURNO - HORAS EXTRAS - TERÇO DE FÉRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE - PARCELAS EVENTUAIS - AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. 1. A base de cálculo das 

contribuições do servidor deve abranger os ganhos habituais desse, 

desde que exista repercussão no benefício previdenciário. 2. Não deve 

incidir contribuição previdenciária sobre os adicionais, noturno e de 

periculosidade, horas extras e terço de férias. (TJ-MG - AC: 

10145150262965001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 

31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) TRIBUTÁRIO. 

PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de obrigação de fazer cumulada com 

repetição de indébito para os Réus cessarem cobrança e devolverem os 

descontos de contribuições previdenciárias sobre adicional de férias, 

adicional noturno e horas extras. Rejeita-se a suspensão do processo em 

vista da ausência de determinação do E. Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois além de a causa de pedir e o 

pedido a ele se dirigem, o 2º Réu é responsável pela gestão das 

contribuições, o que basta para integrar o polo passivo da relação 

processual. Admite-se a cobrança da contribuição previdenciária apenas 

sobre parcelas incorporáveis aos vencimentos do servidor, afastadas da 

base cálculo as parcelas não computáveis na aposentadoria, como o 

adicional de férias, adicional noturno e as horas extras. Recursos 

desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00357934420158190042 RIO DE JANEIRO 

PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/10/2017) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar aos requeridos a suspensão 

do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a parcela da 

remuneração da parte autora afeta ao adicional noturno e à função de 

confiança. Fixo prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da presente 

determinação. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas Recursais do 

Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de conciliação, 

ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da contestação. 

Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a parte autora para, 

querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se 

com as advertências legais, na forma prescrita na Lei nº 11.419/06. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 7 de abril de 2020. Amini 

Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009917-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISHILLA CREPALDI PEREIRA (AUTOR)

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:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)
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CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009917-42.2020.8.11.0002. AUTOR: PRISHILLA CREPALDI PEREIRA REU: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. Cuida-se de pedido de 

tutela provisória de urgência antecipada, formulado por PRISHILLA 

CREPALDI PEREIRA, em desfavor da MT-PREV, cujo objeto é a suspensão 

do desconto da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de 

sua remuneração relativa ao adicional decorrente do labor em período 

noturno. É o que merecia destaque. Nos termos do artigo 300 “caput” do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

restar devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue: 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. Nesse contexto, consoante se extrai da 

documentação apresentada, evidencia-se que a requerida, ao que tudo 

indica, está recolhendo a contribuição previdenciária em razão da parcela 

afeta ao adicional noturno, cuja natureza é indenizatória, ou seja, não se 

incorpora ao subsídio para fins de aposentadoria. Com efeito, a 

jurisprudência é firme no sentido de que a referida contribuição não pode 

incidir sobre a parte da remuneração não computável para fins de 

aposentadoria. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INCIDÊNCIA - ADICIONAIS DE 

PERICULOSIDADE E NOTURNO - HORAS EXTRAS - TERÇO DE FÉRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE - PARCELAS EVENTUAIS - AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. 1. A base de cálculo das 

contribuições do servidor deve abranger os ganhos habituais desse, 

desde que exista repercussão no benefício previdenciário. 2. Não deve 

incidir contribuição previdenciária sobre os adicionais, noturno e de 

periculosidade, horas extras e terço de férias. (TJ-MG - AC: 

10145150262965001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 

31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) TRIBUTÁRIO. 

PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de obrigação de fazer cumulada com 

repetição de indébito para os Réus cessarem cobrança e devolverem os 

descontos de contribuições previdenciárias sobre adicional de férias, 

adicional noturno e horas extras. Rejeita-se a suspensão do processo em 

vista da ausência de determinação do E. Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois além de a causa de pedir e o 

pedido a ele se dirigem, o 2º Réu é responsável pela gestão das 

contribuições, o que basta para integrar o polo passivo da relação 

processual. Admite-se a cobrança da contribuição previdenciária apenas 

sobre parcelas incorporáveis aos vencimentos do servidor, afastadas da 

base cálculo as parcelas não computáveis na aposentadoria, como o 

adicional de férias, adicional noturno e as horas extras. Recursos 

desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00357934420158190042 RIO DE JANEIRO 

PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/10/2017) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar à requerida a suspensão do 

recolhimento da contribuição previdenciária sobre a parcela da 

remuneração da parte autora afeta ao adicional noturno. Fixo prazo de 10 

(dez) dias para o cumprimento da presente determinação. Nos termos do 

Enunciado 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica 

dispensada a audiência de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à 

apresentação da contestação. Aportando nos autos as peças de defesa, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se com as advertências legais, na forma 

prescrita na Lei nº 11.419/06. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 2 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019677-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS & TOSTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019677-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MEDEIROS & TOSTES LTDA - 

ME REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL 

Vistos, etc. Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, formulado 

pela MEDEIROS & TOSTES LTDA - ME, cujo objeto é a suspensão dos 

créditos tributários da CDA nº 20166316, sob o argumento da 

inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio 

(TACIN). É o que merecia destaque. Nos termos do artigo 300 “caput” do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

restar devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue: 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. Nesse contexto, verifica-se que o autor 

pretende a suspensão e, no mérito, a anulação, da inscrição em dívida 

ativa de débitos oriundos da inadimplência da Taxa de Segurança Contra 

Incêndio (TACIN). Para tanto, argumentou ter operado a decadência, uma 

vez que Fazenda Pública Estadual demorou mais de 05 (cinco) anos para 

constituir o crédito tributário, bem como a decadência, tendo-se em vista 

que decorridos mais de 05 (cinco) anos de sua constituição. Com efeito, 

sem que se adentre, nesta fase processual, aos temas da prescrição e da 

decadência, o fato é que assiste razão ao reclamante quanto ao 

argumento da ilegalidade da cobrança. Isso porque, no julgamento do 

Tema 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da 

cobrança do referido tributo, sob o seguinte fundamento: “A segurança 

pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no 

campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque 

serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” Deve-se tomar em 

conta, nesse diapasão, não haver qualquer Distinguishing entre a 

presente hipótese, e a decisão vertida no bojo do Tema 16, uma vez que a 

ratio decidendi é comum às hipóteses. Ademais, no julgamento do RE: 

1242431 MT, a Corte Excelsa declarou ser ilegal a cobrança do tributo em 

questão pelo Estado de Mato Grosso. Em razão da extensão da decisão, 

colaciono a ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO 

GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO 

PELO ESTADO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 

(STF - RE: 1242431 MT - MATO GROSSO 0026624-97.2011.8.11.0041, 

Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data de 

Publicação: DJe-251 19/11/2019) Portanto, é insofismável a probabilidade 

do direito. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

para declarar suspensa a exigibilidade dos créditos tributários da CDA n. 

2016316. Fixo prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da presente 

determinação. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas Recursais do 

Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de conciliação, 

ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação das contestações. 

Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a parte autora para, 

querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. Consoante prescrito 

no artigo 9º da Lei n. 12.153/09, determino que a parte requerida 

apresente toda a documentação necessária para o esclarecimento da 

causa. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 02 de Abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004379-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA CRISTINA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004379-80.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CLEIA CRISTINA LEITE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de pedido de 

tutela provisória de urgência antecipada, formulado por CLEIA CRISTINA 

LEITE, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da MT-PREV, cujo 

objeto é a suspensão do desconto da contribuição previdenciária incidente 

sobre a parcela de sua remuneração relativa ao exercício de função 

gratificada de dedicação exclusiva. É o que merecia destaque. Nos termos 

do artigo 300 “caput” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 
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será concedida quando restar devidamente evidenciada a probabilidade 

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

conforme segue: 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. Nesse contexto, consoante 

se extrai da documentação apresentada, evidencia-se que os requeridos, 

ao que tudo indica, estão recolhendo a contribuição previdenciária em 

razão da parcela afeta à função gratificada percebida pela demandante 

em razão do regime de dedicação exclusiva, verba de caráter 

eminentemente transitório, que não se incorpora ao subsídio para fins de 

aposentadoria, consoante Lei nº 10.887/2004: Art. 4º [...] § 1º Entende-se 

como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de 

caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: [...] VIII - a 

parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou 

de função comissionada ou gratificada; [...]. Com efeito, a jurisprudência é 

firme no sentido de que a referida contribuição não pode incidir sobre a 

parte da remuneração não computável para fins de aposentadoria. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. ASSESSOR 

DE PRÓ-REITORIA. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM CARÁTER 

TEMPORÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE. 

DESCABIMENTO. 1. Nos termos da Lei Complementar nº 100/2002, do 

Estado do Mato Grosso, o regime de dedicação exclusiva com jornada de 

quarenta horas é deferido ordinariamente ao Professor Titular portador do 

Título de Livre-Docente e excepcionalmente ao Professor Assistente ou 

Adjunto envolvido em projetos institucionais de pesquisa ou no exercício 

de função de gestão universitária. 2. O regime de dedicação exclusiva, 

quando concedido ao Professor envolvido em projetos institucionais e ao 

Professor no exercício de função de gestão, possui natureza temporária e 

a sua remuneração não serve de base para o cálculo da aposentadoria ou 

da pensão por morte. 3. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS: 28334 

MT 2008/0262844-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

Data de Julgamento: 20/03/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/04/2012) PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. 

FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. FUNÇÃO COMISSIONADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Inatacado um dos fundamentos autônomos e independentes adotados pelo 

acórdão recorrido, aplicável o óbice da Súmula 283 da Suprema Corte. 2. 

A contribuição previdenciária não incide sobre as parcelas pagas aos 

servidores públicos em atividade no exercício de cargos ou funções 

gratificadas, pois não integram a base de cálculo para auferição dos 

proventos de aposentadoria (Corte Especial - EREsp 549.985/PR, Rel. Min. 

Luiz Fux, DJU de 16.05.05). 3. Recurso especial conhecido em parte e 

provido. (STJ - REsp: 587806 DF 2003/0155173-7, Relator: Ministro 

CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 21/02/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 13/03/2006 p. 257) Ante o exposto, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar aos requeridos a 

suspensão do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a parcela 

da remuneração da autora relativa ao exercício de função gratificada de 

dedicação exclusiva. Fixo prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da 

presente determinação. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas 

Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de 

conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da 

contestação. Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a parte 

autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e 

intime-se com as advertências legais, na forma prescrita na Lei nº 

11.419/06. Retifique-se a autuação, adequando o polo passivo com 

relação a emenda à inicial realizada. Cumpra-se. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 18 de março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008663-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANE BARBOZA DOS SANTOS (AUTOR)

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:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008663-34.2020.8.11.0002. AUTOR: JUCIANE BARBOZA DOS SANTOS 

REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. Cuida-se de pedido 

de tutela provisória de urgência antecipada, formulado por JUCIANE 

BARBOZA DOS SANTOS, em desfavor da MT-PREV, cujo objeto é a 

suspensão do desconto da contribuição previdenciária incidente sobre a 

parcela de sua remuneração relativa ao adicional decorrente do labor em 

período noturno. É o que merecia destaque. Nos termos do artigo 300 

“caput” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando restar devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue: 

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. Nesse contexto, consoante se extrai da 

documentação apresentada, evidencia-se que os requeridos, ao que tudo 

indica, estão recolhendo a contribuição previdenciária em razão da 

parcela afeta ao adicional noturno, cuja natureza é indenizatória, ou seja, 

não se incorpora ao subsídio para fins de aposentadoria. Com efeito, a 

jurisprudência é firme no sentido de que a referida contribuição não pode 

incidir sobre a parte da remuneração não computável para fins de 

aposentadoria. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INCIDÊNCIA - ADICIONAIS DE 

PERICULOSIDADE E NOTURNO - HORAS EXTRAS - TERÇO DE FÉRIAS - 

IMPOSSIBILIDADE - PARCELAS EVENTUAIS - AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. 1. A base de cálculo das 

contribuições do servidor deve abranger os ganhos habituais desse, 

desde que exista repercussão no benefício previdenciário. 2. Não deve 

incidir contribuição previdenciária sobre os adicionais, noturno e de 

periculosidade, horas extras e terço de férias. (TJ-MG - AC: 

10145150262965001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 

31/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019) TRIBUTÁRIO. 

PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. HORAS EXTRAS. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ação de obrigação de fazer cumulada com 

repetição de indébito para os Réus cessarem cobrança e devolverem os 

descontos de contribuições previdenciárias sobre adicional de férias, 

adicional noturno e horas extras. Rejeita-se a suspensão do processo em 

vista da ausência de determinação do E. Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois além de a causa de pedir e o 

pedido a ele se dirigem, o 2º Réu é responsável pela gestão das 

contribuições, o que basta para integrar o polo passivo da relação 

processual. Admite-se a cobrança da contribuição previdenciária apenas 

sobre parcelas incorporáveis aos vencimentos do servidor, afastadas da 

base cálculo as parcelas não computáveis na aposentadoria, como o 

adicional de férias, adicional noturno e as horas extras. Recursos 

desprovidos. (TJ-RJ - APL: 00357934420158190042 RIO DE JANEIRO 

PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE 

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 19/10/2017) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar aos requeridos a suspensão 

do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a parcela da 

remuneração da parte autora afeta ao adicional noturno. Fixo prazo de 10 

(dez) dias para o cumprimento da presente determinação. Nos termos do 

Enunciado 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, fica 

dispensada a audiência de conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à 

apresentação da contestação. Aportando nos autos as peças de defesa, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se com as advertências legais, na forma 

prescrita na Lei nº 11.419/06. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 16 de março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004401-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MARTINS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (INVENTARIANTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004401-41.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CLEITON MARTINS DE 

MAGALHAES INVENTARIANTE: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência antecipada, formulado 

por CLEITON MARTINS DE MAGALHÃES, em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e da MT-PREV, cujo objeto é a suspensão do desconto da 

contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de sua remuneração 

relativa ao exercício de função gratificada de dedicação exclusiva. É o 

que merecia destaque. Nos termos do artigo 300 “caput” do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando restar 

devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, conforme segue: 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. Nesse contexto, consoante se extrai da documentação 

apresentada, evidencia-se que os requeridos, ao que tudo indica, estão 

recolhendo a contribuição previdenciária em razão da parcela afeta à 

função gratificada percebida pelo demandante em razão do regime de 

dedicação exclusiva, verba de caráter eminentemente transitório, que não 

se incorpora ao subsídio para fins de aposentadoria, consoante Lei nº 

10.887/2004: Art. 4º [...] § 1º Entende-se como base de contribuição o 

vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou 

quaisquer outras vantagens, excluídas: [...] VIII - a parcela percebida em 

decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função 

comissionada ou gratificada; [...]. Com efeito, a jurisprudência é firme no 

sentido de que a referida contribuição não pode incidir sobre a parte da 

remuneração não computável para fins de aposentadoria. RECURSO 

ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. ASSESSOR 

DE PRÓ-REITORIA. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM CARÁTER 

TEMPORÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE. 

DESCABIMENTO. 1. Nos termos da Lei Complementar nº 100/2002, do 

Estado do Mato Grosso, o regime de dedicação exclusiva com jornada de 

quarenta horas é deferido ordinariamente ao Professor Titular portador do 

Título de Livre-Docente e excepcionalmente ao Professor Assistente ou 

Adjunto envolvido em projetos institucionais de pesquisa ou no exercício 

de função de gestão universitária. 2. O regime de dedicação exclusiva, 

quando concedido ao Professor envolvido em projetos institucionais e ao 

Professor no exercício de função de gestão, possui natureza temporária e 

a sua remuneração não serve de base para o cálculo da aposentadoria ou 

da pensão por morte. 3. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS: 28334 

MT 2008/0262844-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

Data de Julgamento: 20/03/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/04/2012) PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. 

FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. FUNÇÃO COMISSIONADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Inatacado um dos fundamentos autônomos e independentes adotados pelo 

acórdão recorrido, aplicável o óbice da Súmula 283 da Suprema Corte. 2. 

A contribuição previdenciária não incide sobre as parcelas pagas aos 

servidores públicos em atividade no exercício de cargos ou funções 

gratificadas, pois não integram a base de cálculo para auferição dos 

proventos de aposentadoria (Corte Especial - EREsp 549.985/PR, Rel. Min. 

Luiz Fux, DJU de 16.05.05). 3. Recurso especial conhecido em parte e 

provido. (STJ - REsp: 587806 DF 2003/0155173-7, Relator: Ministro 

CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 21/02/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, 

Data de Publicação: DJ 13/03/2006 p. 257) Ante o exposto, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar aos requeridos a 

suspensão do recolhimento da contribuição previdenciária sobre a parcela 

da remuneração da autora relativa ao exercício de função gratificada de 

dedicação exclusiva. Fixo prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da 

presente determinação. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas 

Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de 

conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da 

contestação. Aportando nos autos as peças de defesa, intime-se a parte 

autora para, querendo, impugná-las no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e 

intime-se com as advertências legais, na forma prescrita na Lei nº 

11.419/06. Retifique-se a autuação, adequando o polo passivo com 

relação a emenda à inicial realizada. Cumpra-se. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 19 de março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010187-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE ANDRADE ESTRAL JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010187-66.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ARNALDO DE ANDRADE 

ESTRAL JUNIOR REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos. Cuida-se de pedido de tutela 

provisória de urgência, formulado por ARNALDO DE ANDRADE ESTRAL 

JUNIOR, em desfavor do DAE/VG – Departamento de Água do Município de 

Várzea Grande, cujo objeto é a determinação de que o requerido se 

abstenha de incluir o nome do autor em quaisquer órgãos de restrição ao 

crédito, relativos às faturas de água do imóvel sob matrícula nº 72432, de 

que é titular o autor, cuja licitude da cobrança o mesmo pretende discutir 

no mérito da presente ação. Junta documentos e pleiteia liminar. É o que 

merecia destaque. Nos termos do artigo 300 “caput” do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando restar 

devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, conforme segue: 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. Nesse contexto, consoante documentos acostados, 

evidencia-se, pelo menos em juízo sumário, a probabilidade de direito, 

porquanto o autor solicitou, junto ao DAE, a suspensão/bloqueio da sua 

Unidade Consumidora, no mês de novembro de 2018 (conforme Id. 

31141613), de modo que restariam indevidas as cobranças relativas ao 

período em que houve a solicitação de suspensão: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PEDIDO DE 

SUSPENSÃO NÃO ATENDIDO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1 - SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. PEDIDO DE SUSPENSÃO FEITO PELO 

CONSUMIDOR NÃO ATENDIMENTO PELO FORNECEDOR. É INDEVIDO O 

PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A PERÍODO EM 

QUE HOUVE SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO. 2 - A MEDIÇÃO DE ÁGUA. A 

MEDIÇÃO DE CONSUMO OCORRIDA NO PERÍODO REFERENTE À 

SUSPENSÃO SOLICITADA, LEVANDO A EMPRESAR A COMPUTAR A 

CONTA RESPECTIVA JUSTIFICA O ENGANO A AFASTAR A DOBRA DE 

QUE TRATA O ART. 42 DO CDC. 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, 

EM PARTE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E SEM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍC IOS.  (TJ -DF  -  ACJ :  2 0 1 3 0 1 1 0 8 5 5 2 6 7  D F 

0085526-09.2013.8.07.0001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 17/12/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

19/12/2013 . Pág.: 226) Quanto ao perigo na demora, sequer é necessário 

elucubrar em demasia sobre o tema, tendo-se em vista as consequências 

nefastas de eventual protesto/negativação do CPF do demandante, não 

sendo lícito ao DAE cobrar débitos pendentes de discussão judicial. 

Vale-nos acrescer que, quando da apreciação do mérito, se verificada a 

licitude da cobrança, eventuais débitos afetos ao período em que 

determinada a suspensão poderão ser regularmente exigidos pela 

autarquia. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

para determinar à autarquia requerida que se abstenha de exigir, por 

qualquer meio, o pagamento das faturas de água objurgadas, referentes 

ao imóvel sob matrícula nº 72432, de que é titular ARNALDO DE ANDRADE 

ESTRAL JUNIOR, até o deslinde da presente demanda, ficando vedada a 

emissão/cobrança de novas faturas mensais, a realização de protestos, 

negativação do CPF e/ou qualquer outro tipo de sanção administrativa, até 

o julgamento do mérito. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas 

Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de 

conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da 

contestação. Nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, inverto o ônus da prova, ficando a encargo da requerida 

apresentar todos os elementos, notadamente documentos, necessários à 

resolução da lide (art. 9º, da Lei nº 12.153/09), mormente o histórico de 

consumo da unidade em apreço. Aportando nos autos as peças de 
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defesa, intime-se a parte autora para, querendo, impugná-las no prazo de 

05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se com as advertências legais. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010098-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BOETTCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010098-43.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GERALDO BOETTCHER 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE Vistos. Cuida-se de pedido de antecipação de tutela, 

no sentido de que o demandado realize a ligação do imóvel do autor na 

rede pública de água. Relata o demandante que adotou todas as medidas 

exigidas pelo DAE no mês de janeiro/2020, porém, até o momento, a 

autarquia não providenciou a respectiva ligação na rede. Junta 

documentos e pede liminar Fundamento e decido. Nos termos do artigo 300 

“caput” do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando restar devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme segue: 

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. Nesse contexto, apesar de a ligação da rede, 

para fins de atender o autor, depender de política pública prévia, bem 

como da existência de previsão à realização da obra e da possibilidade 

financeira, o presente caso exibe situação peculiar. Isso porque o autor 

relata que compareceu ao PROCON/VG, ante a morosidade do DAE em 

proceder à referida ligação, sendo informado dos materiais que deveria 

adquirir, bem como do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para execução 

do serviço – já ultrapassado. Assim, sendo certo que o servidor do 

PROCON goza de fé-pública, presumem-se verdadeiras as informações 

apostas por ele no Registro de Atendimento da demanda, pelo que 

evidencia-se ter sido verificada e constatada a viabilidade de instalação 

da rede pelo DAE, bem como resta anotado já ter sido adquirido o material 

necessário. Dessa forma, depreende-se que a parte técnica pertinente à 

instalação já estaria adequada, conforme afirmado pelo próprio 

demandado quando consultado pelo órgão de proteção ao consumidor, 

consoante registrado no documento referido alhures. Ainda, de ser 

destacar pela imprescindibilidade do abastecimento de água, não podendo 

o consumidor ficar desassistido. Ademais, resta configurado, também, o 

perigo de dano, mormente pela constatação de que o imóvel estaria sem 

abastecimento de água há mais de 03 (três) meses, por inércia do 

demandado. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, para determinar à autarquia requerida que proceda à imediata 

ligação na rede de água e serviços técnicos afins, a possibilitar o 

fornecimento de água regular ao imóvel de que é titular o autor GERALDO 

BOETTCHER (código nº 224528), com prazo máximo de 72 (setenta e 

duas) horas para conclusão. Nos termos do Enunciado 01 das Turmas 

Recursais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a audiência de 

conciliação, ficando fixado prazo de 30 dias à apresentação da 

contestação. Após, aportando a peça de defesa nos autos, intime-se a 

parte autora para, querendo, impugná-la. Nos termos do art. 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, inverto o ônus da prova, ficando a 

encargo da requerida apresentar todos os elementos, notadamente 

documentos, necessários à resolução da lide (art. 9º, da Lei nº 

12.153/09), inclusive procedendo a eventual vistoria. Cite-se e intime-se 

com as advertências legais. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 8 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006753-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RODRIGUES FURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006753-06.2019.8.11.0002. AUTOR(A): CLAUDINEI RODRIGUES 

FURTADO REU: BANCO PAN 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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004439-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE BATISTA DE FREITAS DA SILVA (REU)

ANDREIA BARATELA RODRIGUES (REU)

MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

DANILO BATISTA DA SILVA (REU)

LINCOLN ALVARES DA SILVA (REU)

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas relacionadas à 

distribuição de Carta Precatória relacionada aos endereços, retro deferido, 

informados no id. 20518328.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004502-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA (REU)

ADELSI MEDEIROS DA ROCHA (REU)

GRADIENTE CONSTRUCAO E SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP (REU)

 

INTIMAÇÃO Em razão da diligência de oficial de justiça juntado no id. 

31252037 não corresponder ao endereço informado no id. 2105584, 

procedo nova intimação a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos as corretas diligências 

de oficial de justiça referente ao menciono id. 2105584 ou informe o 

endereço corresponde à diligência de oficial de justiça juntada no id. 

31252037, posto que não há nos autos nenhuma indicação de endereço 

referente ao bairro Alto da Boa Vista do Município de Várzea Grande - MT. 

Ademais, informo que, conforme Portaria CGJ Nº142, de 08/11/2019 do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no âmbito do Estado de Mato Grosso, 

aos processos que tramitam no sistema PJE, "os mandados judiciais 

deverão ser expedidos pelo juízo de origem e encaminhados à central de 

mandado da comarca na qual deverá ser cumprido o ato judicial, 
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dispensa-se a distribuição de Carta Precatória, bem como despacho do 

juízo da comarca-destino. Assim, para cumprimento de mandado em 

comarca diversa da origem da presente demanda, basta a parte recolher 

aos autos a guia e efetuar o pagamento da mesma deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça, por meio da opção "cumprir diligência na: outra 

comarca' e informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento." 

Assim, intima-se a parte autora para, no aludido prazo, juntar aos autos as 

diligências do oficial de justiça correspondente ao endereço informado no 

id. 2105584 ou informe o exato endereço correlacionado a diligência 

juntado no id. 31252037.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009712-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA DE BRITO OLIVEIRA (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, 16 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: 1000115-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. I. DE OLIVEIRA - TRANSPORTES - ME (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 (CORRETA PARA O BAIRRO JARDIM GLÓRIA NO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT, pertence ao SETOR 2), 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. 

Posto que a parte autora junto ao id. 31106537 diligência ao bairro diverso 

ao endereço informado no id. 30805367. VÁRZEA GRANDE, 16 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000919-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000919-90.2017.8.11.0002 AUTOR: JOSE GOMES MOREIRA 

RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Repetição de 

débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência 

com natureza antecipada, promovida por JOSÉ GOMES MOREIRA, em face 

de BANCO CETELEM S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

Aduz, que firmara com a requerida um empréstimo consignado, via 

telefone, no valor de R$- 9.000,00 (nove mil reais) com duração de 48 

(quarenta e oito) meses, com término em janeiro de 2017, cujos descontos 

seriam diretamente na folha de benefício de aposentadoria do autor. 3. 

Alega que o acordo realizado previu parcelas no valor de R$- 282,00 

(duzentos e oitenta e dois reais) e que o autor receberia em sua 

residência, cópia do referido contrato, o que não foi cumprido até a 

presente data. 4. Assevera que já no primeiro mês a requerida passou a 

descontar o valor de R$- 295,90 (duzentos e noventa e cinco reais e 

noventa centavos) em desacordo com o pactuado inicialmente. Pondera 

ainda que a requerida alterou a quantidade de parcelas a serem pagas, 

passando de 48 para 60 com término no dia 10/02/2018. 5. Por esta razão, 

propôs a presente demanda para que, em caráter de tutela antecipada, 

seja suspenso os descontos mensais na folha do autor e, no mérito, seja 

condenado o requerido ao pagamento do indébito e ainda aos danos 
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morais. 6. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. DECIDO. 7. 

Trata-se de Ação Repetição de débito c/c indenização por danos morais, 

com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada em que JOSÉ 

GOMES MOREIRA move em face de BANCO CETELEM S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos, conforme relatório acima. 8. Para a 

concessão da tutela de urgência antecipada, é necessário o 

preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano. 9. A probabilidade do direito consubstancia-se 

através dos extratos da folha de benefício do autor (ID. 483200) onde fica 

caracterizado que o desconto prosseguirá até o dia 10/02/2018, bem 

como pela juntada do Termo de audiência de tentativa de conciliação 

promovida junto ao Procon (ID 4832201), onde é possível verificar a boa fé 

do autor na tentativa de solução do impasse. 10. Doutro norte, é flagrante 

a hipossuficiência do autor em relação à instituição financeira, pois, sendo 

idoso, a diminuição da sua capacidade para os atos da vida civil é patente. 

11. Quanto ao perigo de dano fica configurado no prejuízo que pode ser 

causado ao autor em se aguardar o julgamento definitivo da ação, tendo 

em vista os efeitos dos descontos que estão sendo realizados, 

mensalmente, em seu benefício. 12. De outro modo, a qualquer tempo, e 

até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão, sem qualquer prejuízo à parte requerida, que poderá reaver 

seu crédito com a continuidade dos descontos em folha. 13. Neste esteio, 

diante da presença simultânea da “probabilidade do direito” e do “perigo do 

dano”, necessários tutela de urgência antecipada, é de ser deferida a 

liminar. 14. Ante o exposto, defiro a LIMINAR para determinar que a 

requerida SUSPENDA a cobrança da parcela, no valor de R$-295,90 

(duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), que estão sendo 

descontadas mensalmente no benefício da requerente, sob pena de multa 

diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 497 do 

CPC. 15. Oficie-se ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

encaminhando cópia desta decisão, objetivando que não sejam mais 

realizados os descontos acima mencionados. 16. Com fulcro no artigo 6º, 

VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor da parte autora, 

por vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 17. Defiro 

a PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO, devendo ser aposta na capa dos autos 

a etiqueta correspondente. 18. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335), 19. Deverá, ainda, ser consignada no mandado 

a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 20. 

Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 18/04/2017, às 15h00min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 21. Ressalto que o extenso 

lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se dá em 

virtude da decisão proferida pelo Diretoria deste Fórum, que orientou a 

Central de Mandados a não receber os mandados com Audiência 

aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 22. 

Consigne, ainda, que caso o réu não tenha interesse na autocomposição, 

deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 334, 

§5º, CPC). 23. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 24. No tocante à 

inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fulcro no artigo 6º, VIII, 

do CDC, eis que a autora é a parte hipossuficiente da relação. 25. Defiro o 

pedido de Gratuidade de Justiça, com fulcro na lei 1060/50. 26. Intimem-se. 

27. Às providências. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002670-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL FELIPE DE OLIVEIRA (REU)

AM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI (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 INTIMAR a parte autora, para que, 

em 05(cinco) dias, providencie o deposito da diligência do oficial de justiça, 

referente ao endereço na Cidade e Comarca de Sinop/MT, uma vez que 

conforme Portaria da CGJ de nº 142 de 2019, não ha necessidade de se 

expedir Carta Precatória no Estado de Mato Grosso onde houve PJE. 

VÁRZEA GRANDE, 17 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 279936 Nr: 23771-38.2011.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENICE LOPES DA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I, QUEIROZ 

MOTOS CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 

14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:OAB/PR 

42.277, SÂMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - 

OAB:MT 15.906

 30. Por fim, considerando que houve o cumprimento integral do débito, 

DOU POR SATISFEITA A OBRIGAÇÃO das devedoras, nos termos do art. 

924, II, do CPC.

31. Após, em nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias.

32. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010112-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIA ALFREDO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010112-27.2020.8.11.0002; AUTOR(A): EFIGENIA ALFREDO DE MOURA 

REU: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Vistos. 1. Cuida-se de Ação 

Declaratória c/c Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação de 

Tutela c/c Restituição e Indenização por Dano Moral proposta por 

EFIGENIA ALFREDO DE MOURA em desfavor de CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, devidamente qualificados nos autos. 2. Da análise dos autos 

constato que a parte autora possui relação contratual com a Caixa 

Econômica Federal. 3. Pois bem, estabelece o artigo 109, I, da Constituição 
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Federal, que cabe aos juízes federais processar e julgar as causas em 

que envolva interesse da União, uma de suas autarquias ou empresas 

públicas, ainda que na qualidade de assistentes ou oponentes, excetuada 

a competência da Justiça Eleitoral e da Justiça Laboral. 4. No presente 

caso, a propositura da ação contra a Caixa Econômica Federal torna este 

juízo incompetente em face da Justiça Federal por versar sobre 

competência absoluta, não prorrogável e que pode ser conhecida a 

qualquer tempo e grau de jurisdição. 5. Assim, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor da Seção Judiciária de Mato Grosso, Justiça 

Federal, nos termos do art. 109, I, da CF c/c art. 93 do CPC, onde o 

processo deverá ter redistribuído. 6. Remetam-se os autos a aquele juízo, 

com nossas homenagens, anotando-se o que for de praxe. 7. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010364-30.2020.8.11.0002

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 PAN (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010364-30.2020.8.11.0002; AUTOR: DILMA MARIA CONCEICAO CONTRI 

REU: BANCO PAN 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 intimada 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: 1034580-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ANDRELINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1034580-06.2018.8.11.0041; AUTOR(A): JOANA ANDRELINA DE SOUZA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos. 1. Considerando a manifestação do 

requerido que aportou ao processo em ID. 23097288, bem como aos 

novos documentos apresentados, em atenção aos Princípios do 

Contraditório e da Ampla Defesa, concedo à autora, o prazo de 5 dias 

para que se manifeste. 2. Após, conclusos para sentença. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008166-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CILEMIR LEANDRO RIBEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008166-20.2020.8.11.0002; AUTOR(A): CILEMIR LEANDRO RIBEIRO DA 

COSTA REU: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 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$ 6.496,79 (seis mil, quatrocentos e 

noventa e seis reais e setenta e nove 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. Outrossim, o comprovante de endereço juntado no ID 30133704 

está em nome de terceiro estranho aos autos. 8. Assim, considerando que 

os documentos juntados aos autos não comprovaram a hipossuficiência 

declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino 
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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). 9. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos um 

comprovante de endereço em nome da parte autora. 10. Intime-se. 11. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009548-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE FRANCISCA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009548-48.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: EUNICE FRANCISCA DE CAMPOS 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. Outrossim, intime-se a parte autora, a fim de 

juntar aos autos os atos constitutivos. 12. Expeça-se o necessário. 13. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009304-22.2020.8.11.0002

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:

VINICIUS DE CAMPOS PAELO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009304-22.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: VINICIUS DE CAMPOS PAELO LIMA 

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. Outrossim, intime-se a parte autora, a fim de 

juntar aos autos os atos constitutivos. 12. Expeça-se o necessário. 13. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009307-74.2020.8.11.0002

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:

A DE S LACERDA JUNIOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 9 3 0 7 - 7 4 . 2 0 2 0 . 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: A DE S 

LACERDA JUNIOR - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. Contudo, analisando os autos, verifico que o endereço 

constante da notificação extrajudicial diverge do endereço informado no 

contrato entabulado entre as partes, conforme ID 30658462, o que, em 

princípio, configura a inexistência de mora. 4. Assim, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art.2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção da ação (CPC, art. 485). 5. 

Intime-se. 6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009309-44.2020.8.11.0002

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:

ALDA LUCIA AVELAR DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 9 3 0 9 - 4 4 . 2 0 2 0 . 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: ALDA LUCIA 

AVELAR DIAS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Analisando os autos, verifico que não consta dentre a 

documentação necessária o contrato de financiamento firmado entre as 

partes, o que inviabiliza a análise do pleito liminar. 3. Assim, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

contrato de financiamento, na sua integralidade, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 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: 1009313-81.2020.8.11.0002

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:

MARIZA SHIMOKAWA GOMES 83288732149 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009313-81.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARIZA SHIMOKAWA GOMES 

83288732149 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 o réu em mora. 2. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento da custas processuais e taxas 

judiciárias, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC e extinção do feito sem julgamento do mérito 

(art. 485 do CPC). 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009356-18.2020.8.11.0002

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:

JADESON DA SILVA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 9 3 5 6 - 1 8 . 2 0 2 0 . 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: JADESON DA 

SILVA EIRELI - EPP Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, 

analisando os autos, verifico que o endereço constante da notificação 

extrajudicial diverge do endereço informado no contrato entabulado entre 

as partes, conforme ID 30681882, o que, em princípio, configura a 

inexistência de mora. 4. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

referida notificação, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena 

de extinção da ação (CPC, art. 485). 5. Intime-se. 6. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001787-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO GONCALO NUNES PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001787-68.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: DIEGO GONCALO NUNES PINHO 

Vistos. . 1. Considerando o novo endereço indicado pelo autor (id. 

19717268), expeça-se o necessário para o cumprimento da liminar. 2. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009476-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN PINHEIRO ARAGAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009476-61.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: RENAN PINHEIRO ARAGAO 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 
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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. Intime-se. 12. Expeça-se o necessário. 13. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009477-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009477-46.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: VICENTE FERREIRA DE OLIVEIRA 

NETO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos as Notificações Extrajudiciais (ID 

30739896), verifico que a primeira delas, enviada para o endereço do 

contrato, se refere a parcela com vencimento em 14/11/2019, sendo que a 

dívida constante na inicial, bem como na planilha do débito referem-se a 

parcela com vencimento em 14/12/2019, ou seja, trata-se de notificação 

de parcela paga. Ademais, a correspondência retornou com o motivo 

“Endereço Insuficiente”. 4. Vale ressaltar que a inclusão do termo “demais 

subsequentes” na notificação enviada ao devedor, não tem o condão de 

constituí-lo em mora para as parcelas que, por ventura, venha o devedor a 

inadimplir. 5. A segunda notificação extrajudicial fora encaminhada para 

endereço diverso daquele indicado no contrato e recebida por terceiro, 

estranho aos autos (ID 30739896). 6. Assim, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de 

recebimento da referida notificação, na forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de extinção da ação (CPC, art. 485). 7. Intime-se. 8. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009582-23.2020.8.11.0002

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:

HELIO VICTOR AVELAR DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 9 5 8 2 - 2 3 . 2 0 2 0 . 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: HELIO VICTOR 

AVELAR DIAS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Analisando os autos, verifico que não consta dentre a 

documentação necessária o contrato de financiamento firmado entre as 

partes, o que inviabiliza a análise do pleito liminar. 3. Assim, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

contrato de financiamento, na sua integralidade, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007238-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ZULEIDE DE MEDEIROS GADELHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007238-40.2018.8.11.0002; AUTOR(A): ANTONIA ZULEIDE DE MEDEIROS 

GADELHA REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos. . 1. Os autos vieram-me conclusos para 

julgamento. 2. Todavia, ao compulsar os autos notei que a autor juntou 

documentos novos em sua impugnação que não foram submetidos à 

impugnação do requerido. 3. Desta forma, de modo a não causar 

cerceamento de defesa à ré, concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para 

que venha, querendo, manifestar sobre referidos documentos. 4. 

Determino, ainda, à requerida, no prazo acima assinalado, que apresente 

os demais contratos da renegociação firmada entre as partes, se 

existentes, para fins de análise do presente pedido, observando-se que o 

ônus da prova foi invertido em favor da autora. 5. Se juntados os 

documentos, abra-se vistas dos autos à autora para manifestar-se sobre 

eles. 6. Após, conclusos para sentenciamento do feito. 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001438-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UELLITON ROBERTO DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR RODRIGUES OAB - MT23456-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001438-94.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: UELLITON ROBERTO DE ASSUNCAO Vistos. . 1. Concedo às 

partes o prazo de 05 (cinco) dias para que, querendo, especifiquem as 

provas que pretendem produzir. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006667-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AERCE MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA REGINA RAGNINI OAB - MT7834-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006667-06.2017.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: AERCE 

MARQUES DA SILVA Vistos. . 1. Os autos vieram conclusos para 

julgamento. 2. Todavia, observo que o requerido em sua peça de defesa, 

informa que interpôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito e 

Relação Jurídica qual foi recebida sob nº 1010100-81.2018.8.11.0002. 3. 

Desta feita, em razão da prejudicialidade externa ora instalada, necessário 

se faz a suspensão do feito, até o julgamento daquela ação de modo a 

não causar nulidade processual. 4. Assim, suspendo a andamento da 

presente ação, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC, até o trânsito em 

julgado daquela ação. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009583-08.2020.8.11.0002

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:

KENNEDY DE SOUZA OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 9 5 8 3 - 0 8 . 2 0 2 0 . 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: KENNEDY DE 

SOUZA OLIVEIRA - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou 03 (três) 

vezes com o motivo “AUSENTE”, carecendo do comprovante de seu 

recebimento. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da 

referida notificação, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena 

de extinção (CPC, art. 485). 5. Intime-se. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000959-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARA REJANE GATTIBONI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - DF10524-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000959-72.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARA REJANE GATTIBONI Vistos. . 

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, 

conclusos. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009584-90.2020.8.11.0002

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:

SETE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 9 5 8 4 - 9 0 . 2 0 2 0 . 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: SETE 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“Não existe o número” (ID 30781206), de modo que não ficou devidamente 

comprovada a mora do requerido com relação ao débito. 4. Ademais, 

verifico que o autor juntou aos autos uma segunda Notificação 

Extrajudicial, todavia, remetida para pessoa estranha aos autos, de acordo 

com o ID 30781206 – pág. 5. 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda 

da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade 

apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

extinção da ação (CPC, art. 485, IV c/c art. 321, parágrafo único). 6. 

Intime-se. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009684-45.2020.8.11.0002

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:

ALEX FRANCISCO AMANCIO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009684-45.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ALEX FRANCISCO AMANCIO SILVA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

a enviada para o endereço indicado no contrato retornou com o motivo 

“Não Procurado” (ID 30806166). Já a segunda notificação foi encaminhada 

para endereço diverso daquele indicado no contrato e recebida por 

pessoa estranha aos autos (ID 30806167). 4. Ante o exposto, a mora não 

ficou devidamente comprovada. 5. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de extinção (CPC, art. art. 485). 6. Às providências. . (assinado 
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eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009933-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE DOS SANTOS FERRAZ - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009933-93.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ODETE DOS SANTOS FERRAZ - ME 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. Outrossim, intime-se a parte autora, a fim de 

juntar aos autos os atos constitutivos. 12. Expeça-se o necessário. 13. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009938-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCI IZIDIO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009938-18.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ELCI IZIDIO DOS SANTOS - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos duas Notificações Extrajudiciais, verifico que a primeira, 

encaminhada para o endereço do contrato, retornou com o motivo “Não 

Existe o Número” (ID 30983251). Ademais, a notificação refere-se à 

parcela com vencimento em 28/10/2019, ou seja, parcela já quitada, de 

acordo com a planilha do débito. 4. Já a segunda notificação, também 

indicou parcela paga, com vencimento em 28/10/2019 ainda, foi 

encaminhada para endereço diverso do indicado no contrato (ID 

30983250), de modo que não ficou devidamente comprovada a mora da 

parte requerida com relação ao débito. 5. Dessa maneira, faculto ao autor 

a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de extinção (CPC, art. art. 485). 6. Intime-se. 7. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009939-03.2020.8.11.0002

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:

MILTON RIBEIRO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009939-03.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MILTON RIBEIRO COSTA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos duas Notificações Extrajudiciais, verifico que a 

primeira, encaminhada para o endereço do contrato, retornou com o 

motivo “Endereço insuficiente” (ID 30983751). 4. Já a segunda notificação 

fora encaminhada para endereço diverso daquele indicado no contrato (ID 

30983750) e recebida por terceira pessoa, estranha aos autos, de modo 

que não ficou devidamente comprovada a mora da parte requerida com 

relação ao débito. 5. Ademais, verifico que não foram juntadas guias e 

comprovante de pagamento da custas processuais e taxas judiciárias, 

requisitos necessários para análise da inicial. 6. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidade apontadas, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de extinção (CPC, art. art. 485). 7. Intime-se. 8. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010097-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS LIMA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010097-58.2020.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 
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CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: JOSIAS LIMA DA 

COSTA 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. Intime-se. 12. Expeça-se o necessário. 13. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010122-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO IRINEU DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010122-71.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: LUIZ FERNANDO IRINEU DA SILVA 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 o réu em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

da custas processuais e taxas judiciárias, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC e extinção do 

feito sem julgamento do mérito (art. 485 do CPC). 4. Intime-se. Cumpra-se. 

5. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010155-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO TEIXEIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010155-61.2020.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: OSVALDO TEIXEIRA DE ALMEIDA 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. Outrossim, intime-se a parte autora, a fim de 

juntar aos autos os atos constitutivos. 12. Expeça-se o necessário. 13. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008479-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSME FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008479-83.2017.8.11.0002 REQUERENTE: COSME FRANCISCO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Decretação de Nulidade de Negócio Jurídico e de Débitos c/c Indenização 

por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência, promovida por 

COSME FRANCISCO DA SILVA, em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Alega o autor, que em julho 

de 2000 foi assentado em lote no Assentamento Capão das Antas em 

Nossa Senhora do Livramento/MT. 3. Aduz, que firmou a Nota de Crédito 

Rural no valor de R$ 11.999,89 (onze mil, novecentos e noventa e nove 

reais e oitenta e nove centavos), junto ao requerido Banco do Brasil S/A, 

mas nunca recebeu o crédito. 4. Assevera, que seu nome foi inscrito na 

dívida ativa em razão da Nota de Crédito Rural o qual nunca teve acesso 

ao dinheiro. Por esse motivo, ingressou com a presente demanda, com o 

fito de ser declarada a nulidade da Nota de Crédito Rural, a declaração da 

cobrança indevida, bem como a condenação do requerido ao pagamento 
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de danos morais. 5. Em decisão ID. 11016545, fora indeferida a 

antecipação de tutela e determinada a citação da parte requerida. 6. 

Realizada audiência de conciliação – ID. 12396794, está restou infrutífera. 

7. O requerido apresentou sua contestação, visualizada em ID. 12611093. 

8. Por sua vez, o autor impugnou à peça defensiva, conforme ressai de ID. 

12894819, posteriormente, pugnou pelo julgamento do feito – ID. 

19012888. 9. Intimados para produção de provas, o autor se manifestou 

em ID. 21534796 e o requerido em ID. 21604466. 10. Vieram-me 

conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. 11. 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. 12. Pois bem, analisando 

detidamente os autos, verifico que merece prosperar a pretensão da parte 

autora, uma vez que o banco requerido limitou-se a afirmar que era parte 

ilegítima e a ausência da comprovação do dano moral experimentado pelo 

autor, sequer impugnou especificamente a afirmação da parte autora de 

que ele não teria recebido o valor referente à nota de crédito rural firmada 

com o requerido. 13. Outrossim, deixou de carrear aos autos qualquer 

documento que indicasse a abertura de conta bancária pelo autor para 

recebimento do referido numerário. 14. Ademais, tratando-se de lide que 

versa sobre direito consumerista, caberia ao requerido comprovar que o 

autor recebeu o valor financiado estampado na nota de crédito rural 

através de conta bancária aberta pela própria autora, nos termos do artigo 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porém assim não fez. 15. 

Portanto, sem maiores delongas, os argumentos alhures demonstrados 

impõem seja acolhida a pretensão do autor a fim de desconstituir a nota de 

crédito rural, uma vez que o mesmo sequer teve acesso aos valores 

contratados na referida nota de crédito rural. 16. Consigno que, para a 

caracterização do dano moral, necessário se faz identificar o ato ilícito 

que gerou o prejuízo, prejuízo, este, capaz de afetar diretamente o 

indivíduo, causando-lhe abalos de ordem subjetiva. 17. Com efeito, verifico 

que a razão está com o autor, uma vez que comprovou a existência do 

empréstimo realizado em seu nome, conforme se observa dos 

documentos juntados aos autos, quedando-se o requerido em comprovar 

que o valor financiado foi disponibilizado ao autor em conta bancária 

aberta ou indicado por ele. 18. Neste contexto, deve ser considerado 

como ato ilícito, que repercute negativamente e enseja a indenização por 

danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

desmerecendo qualquer deferência ao elemento culpa, haja vista que a 

responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva. 19. 

De fato, o entendimento da doutrina e jurisprudência é unânime ao 

defender que a ocorrência de dano, nestas hipóteses, é presumida, 

tornando-se desnecessária a sua comprovação, por caracterizar o 

denominado dano moral in re ipsa. 20. Portanto, está caracterizada a falha 

na prestação do serviço realizado pela requerida, gerando danos morais a 

parte autora, eis que deixou de adotar todas as cautelas necessárias. 21. 

Em relação ao quantum indenizatório, 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. 22. Dessa feita, atenta às circunstâncias do caso concreto, uma 

vez que reconhecida a responsabilidade da requerida pela conduta ilícita, 

o abalo à honra do autor, as condições financeiras das partes e as 

circunstâncias que norteiam o presente caso tenho que a quantia 

equivalente, tenho que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo 

Dano Moral se mostra bastante razoável. 23. 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 ” e a conduta arbitrária do 

requerido foi grave, motivo porque deve ser reprimida pelo Poder 

Judiciário. 24. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo 

procedentes os pedidos iniciais para anular a nota de crédito rural firmada 

entre as partes, bem como condenar o requerido a pagar ao autor a 

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 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). 25. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação. 26. Transitada em julgado, não 

havendo qualquer manifestação, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas de estilo. 27. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000919-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000919-90.2017.8.11.0002 AUTOR(A): JOSE GOMES MOREIRA REU: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos. 1. Trata-se de ação de Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de 

urgência com natureza antecipada, promovida por JOSÉ GOMES 

MOREIRA, em face de BANCO CETELEM S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Aduz o autor que, via telefone, firmou com a 

instituição financeira ora requerida um empréstimo consignado no valor de 

R$ 9.000,00 (nove mil reais), a serem pagos em 48 (quarenta e oito) 

parcelas, cujos descontos seriam diretamente na folha do seu benefício 

de aposentadoria. 3. Assevera, que ficaram estabelecidas parcelas no 

valor de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais), que receberia em sua 

residência a cópia do referido contrato, no entanto, foram até o seu 

endereço, recolheram sua assinatura e informaram que posteriormente lhe 

enviariam a sua cópia, o que não foi cumprido. 4. Afirma, que já no 

primeiro mês a requerida passou a descontar o valor de R$ 295,90 

(duzentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), em desacordo 

com o pactuado inicialmente, ainda, que foram alteradas a quantidade de 

parcelas de 48 para 60. 5. Por esta razão, propôs a presente demanda 

para que, em caráter de tutela antecipada, fossem suspensos os 

descontos e, no mérito, seja condenado o requerido ao pagamento do 

indébito e ainda aos danos morais. 6. Em decisão ID. 4858293, fora 

recebida a inicial, deferida a assistência judiciária gratuita, bem como a 

antecipação de tutela. 7. Realizada audiência de conciliação – id. 6131301, 

está restou infrutífera. 8. A parte requerida apresentou sua contestação 

visualizada em ID. 6832523. 9. O autor, por sua vez, apresentou sua 

impugnação – ID. 7965467. 10. Concedido prazo para produção de 

provas, o requerido se manifestou em ID. 21844576 e o autor em ID. 

21897221. 11. Vieram-me conclusos. Em síntese, é o relatório. DECIDO. 

12. 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. 13. Pois bem. Analisando 

os autos, verifico que a improcedência dos pedidos realizados na inicial é 

medida que se impõe. Isso porque o requerido logrou êxito em demonstrar 

a existência do débito, o valor contratado, o valor das parcelas, bem como 

a quantidade das parcelas contratadas, razão pela qual, não se pode 

verificar qualquer irregularidade. 14. No caso concreto, verifico que a 

requerida apresentou o contrato entabulado, conforme ressai de Ids. 

6833001, 6833006, 6833007, 6833010, assim, logrou êxito em comprovar 

a regularidade dos descontos realizados. 15. Com efeito, restou 

devidamente demonstrado que o autor fez o empréstimo no valor total de 

R$ 9.812,34 (nove mil, oitocentos e doze reais e trinta e quatro centavos, 

a serem pagos em 60 parcelas, no valor de R$ 295,90 (duzentos e 

noventa e cinco reais e noventa centavos), conforme ressai do item C, do 

contrato anexado em ID. 6833001. 16. Logo, considerando que inexistem 

provas nos autos do direito invocado pelo autor, chego à conclusão que 

não há qualquer ilegalidade/irregularidade cometida pela instituição 

financeira ora requerida. 17 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Via de consequência, 

REVOGO a liminar deferida nos autos. 18. Isento de custas. Em 
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atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, ficando, todavia, suspenso 

em razão da gratuidade processual deferida em seu favor. 19. Certificado 

o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, 

arquivem-se os autos. 20. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007340-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO CANCIO PELUSO OAB - PR32521-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 

1007340-96.2017.8.11.0002 REQUERENTE: FLAVIA SANTOS FERREIRA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

RCI BRASIL Vistos. . 1. FLÁVIA SANTOS FERREIRA promove a presente 

Ação Condenatória para Devolução do VRG em desfavor de COMPANHIA 

DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL, ambas 

qualificadas nos autos. 2. Aduz que celebrou contrato de financiamento 

com a requerida para aquisição de um veículo automotor, todavia, por 

questões de ordem financeira o veículo acabou por ser apreendido em 

Ação de Busca e Apreensão movida pela ré em desfavor da autora. 3. 

Salienta que foram pagas 14 (quatorze) parcelas do VRG, além do valor 

pago antecipadamente como entrada, valores estes que, segundo alega, 

não foram restituídos pela instituição financeira. 4. Pede, assim, seja a 

requerida condenada a restituir o Valor Residual Garantido – VRG, de 

forma integral. 5. Citada, a requerida contestou o pedido (id. 13286251), 

arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial, e no mérito, afirma que não 

houve contratação do VRG haja a vista tratar-se de contrato de 

financiamento, sendo que tal verba só é cobrada em contratos de 

arrendamento mercantil. 6. Intimado a impugnar os termos da contestação, 

a autora altera o seu pedido inicial, nada mais falando sobre a restituição 

de VRG, mas sim para que o valor da arrecadação da venda do bem seja 

utilizado para pagamento antecipado do débito (id. 13401764). 7. As 

partes foram intimadas a especificar as provas a produzir, ocasião em 

que, somente a requerida postulou pelo julgamento antecipado do feito. 8. 

Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. DECIDO. DA PRELIMINAR DA 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL 9. O Banco Requerido arguiu, 

preliminarmente, a inépcia da inicial, alegando que a narração dos fatos 

não decorre logicamente a conclusão. 10. Quanto a alegação de que a 

narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, vejo que a 

mesma não merece prosperar. Com efeito, a narração dos fatos nada 

destoa do pedido final. 11. A questão atinente à prova para demonstração 

do seu direito é matéria que se verá adiante. Assim, deixo de acolher a 

preliminar arguida. DO MÉRITO 12. Pretende o autor, a restituição do Valor 

Residual Garantido, alegando, em síntese que o veículo fora vendido em 

leilão e até a presente dada não houve o ressarcimento por parte da ré. 

13. Logo adiante, em sua impugnação à contestação, o requerido altera o 

pedido inicial e pede que o valor da venda do veículo seja utilizado para 

abatimento do eventual débito do autor. 14. Pois bem. Conforme disposição 

contida no art. 329 do CPC, poderá o autor: I - até a citação, aditar ou 

alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de 

consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar 

o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o 

contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo 

mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova 

suplementar. 15. No caso dos autos, a mudança do pedido inicial já na 

fase final do processo, esbarra naquilo que estabelece o art. 329 do CPC, 

em referência, até porque não houve pedido expresso do autor para 

aditamento da inicial. Posto isso, passo à apreciação do pedido posto na 

inicial. 16. De acordo com o que se extrai dos autos, o contrato entabulado 

entre as partes não faz qualquer menção quanto ao pagamento de Valor 

Residual Garantido – VRG. 17. Afinal, trata-se de contrato de 

financiamento que não guarda relação com o contrato de arrendamento 

mercantil, não havendo, por parte do autor, provas de que tais verbas 

foram, de fato, cobradas. 18. Desta feita, considerando que cabe ao autor 

o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme previsto 

no art. 373, I do CPC, e, não tendo o autor se desincumbido deste ônus, a 

improcedência da ação é medida que se impõe. DA MUDANÇA DO POLO 

PASSIVO 19. Merece acolhimento o pedido da requerida para que seu 

nome junto ao polo passivo, a fim de que passe a constar BANCO RCI 

BRASIL S/A, haja a vista a existência de documentos nos autos que 

comprovam a alteração do contrato social. DISPOSITIVO 20. Posto isso, e, 

por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, 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). 21. Transitada em julgado, não 

havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, com as baixas de estilo. 22. RETIFIQUE-SE o polo passivo 

conforme determinado. 22. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010904-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE JAQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

pres ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA 

PROCESSO 1010904-15.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: VIVIANE JAQUES DOS SANTOS Vistos. 1. Cuida-se de Ação 

de Busca e Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO S/A em face de VIVIANE JAQUES DOS SANTOS, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora 

para que emendasse a inicial, a fim de comprovar a mora da parte 

devedora, considerando que a notificação extrajudicial retornou com o 

motivo “Desconhecido”. Ademais, a notificação foi encaminhada para o 

endereço comercial e não residencial (ID 25115080). 3. O autor, requereu 

prazo (ID 25946205), o que foi deferido (ID 26943660). Todavia, o autor 

veio aos autos argumentando a validade da constituição em mora da parte 

devedora (ID 29038149). 4. Pois bem. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 5. Compulsando os autos, observo que o autor colacionou a 

notificação extrajudicial enviada para endereço diverso daquele indicado 

no contrato (ID 22909825). Ademais, a referida notificação retornou com o 

motivo “Desconhecido”. 6. 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. 7. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 8. 

Custas pagas na distribuição. 9. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014177-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JADESON DA SILVA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 1 4 1 7 7 - 0 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JADESON DA 

SILVA EIRELI - EPP Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de JADESON DA 

SILVA EIRELI, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Fora 

oportunizada à parte autora prazo para que emendasse a inicial, 

colacionando aos autos documento válido que comprovasse a 

constituição da requerida em mora, eis que o endereço utilizado na 

correspondência diverge daquele indicado no contrato (ID 26012089). 

Ainda, não juntou aos autos o aviso de recebimento. 3. A notificação 

encaminhada para endereço diverso daquele constante do contrato e 

recebido por pessoa diversa do devedor, considera-se como não atendido 

o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, 

indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. 

Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência pátria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA 

PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA 

MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA EM ENDEREÇO 

DIVERSO DO CONTRATO –RECEBIMENTO POR TERCEIRO – MORA NÃO 

COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.“1. É entendimento pacífico nesta 

Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e 

apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de 

notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de 

seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 

Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014) “A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão.” (STJ - AgRg no AREsp 

578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO 

(1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 

03/03/2015) (grifei) 5. O autor, intimado a comprovar a mora, requereu 

prazo (ID 27317750), o que foi deferido (ID 26010678). Na sequência, o 

autor veio aos autos argumentando ter cumprido os requisitos legais para 

o deferimento da medida liminar (ID 30030119), juntando nova notificação 

extrajudicial encaminhada após o ajuizamento da ação, para endereço 

diverso do contrato (ID 30030120). 6. Não obstante, o autor veio aos autos 

argumentando a regularidade da constituição em mora (ID 30739965), 

juntando outra notificação extrajudicial, também encaminhada após o 

ajuizamento da ação e para endereço diverso daquele indicado no 

contrato (ID 30739967). 7. 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). 8. No caso dos autos, oportunizado prazo para o autor 

comprovar a mora da parte requerida, este, por sua vez, colacionou aos 

autos a notificação extrajudicial enviada após a propositura da ação, 

situação esta não admitida, vez que se trata de condição de 

procedibilidade da ação de busca e apreensão. 9. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – 

DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO 

ANTERIOR AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO 

REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 14/05/2014 – VEÍCULO 

RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO PEDIDO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO 

COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. A 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 

STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e 

Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação 

ou protesto. Não se admite que a notificação ou protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se 

manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). 

(Ap 111868/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

23/02/2018)” 10. Desta feita, não comprovada a regular constituição em 

mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 11. Ante 

o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 12. Custas pagas na distribuição. 

13. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 14. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009346-71.2020.8.11.0002

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:

HELIO VICTOR AVELAR DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 9 3 4 6 - 7 1 . 2 0 2 0 . 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: HELIO VICTOR 

AVELAR DIAS 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 31178457). 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. Sem custas. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009694-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009694-89.2020.8.11.0002 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: MARCIA CRISTINA DE MAGALHAES 

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 31141497). 3. 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. 4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007079-34.2017.8.11.0002

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:

REDE SHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-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 

1007079-34.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: REDE SHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 

Vistos. . 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

BANCO BRADESCO S/A em desfavor de REDE SHOP COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, alegando que firmou com a ré contrato de 

financiamento para aquisição dos veículos: a) 01 (Um) Caminhão Trator 

Volvo/Fh 440 6X2T(Nacional), placa NUE-9008; b) 01 (Um) 

Semi-Reboque/Librelato Srtqen 2E(Nacional) Tanque, placa NJQ-2744, e, 

c) 01 (Um) Semi-Reboque/Librelato Srtqen 2E(Nacional)Tanque, placa 

NJP-9004. 2. Conta que a ré encontra-se inadimplente com suas 

prestações, a partir do dia 25/06/2016, pelo que requer a concessão de 

liminar de busca e apreensão para retomada do bem mencionado na inicial. 

3. Concedida, a liminar (id. 11077396) foi devidamente cumprida, conforme 

auto de apreensão lavrado nos autos (id. 11568557), ocasião em que a 

requerida, independentemente de citação, apresentou contestação 

conforme id. 11830307, buscando a revisão de algumas cláusulas do 

contrato. 4. Arguiu, preliminarmente, a ausência dos pressupostos de 

desenvolvimento válido da ação ante a irregularidade da constituição em 

mora. No mérito, pede a revisão de algumas cláusulas que entende como 

abusivas, tais como, correção monetária pela TR, juros remuneratórios 

acima da média de mercado, capitalização da moeda, comissão de 

permanência cumulada com outros encargos moratórios, serviço de 

terceiros, tarifa de cadastro, premio e seguro, tarifa de gravame e registro 

de contrato, e, por fim, pede a descaracterização da mora. 5. O autor, por 

sua vez, impugnou os termos da contestação (id. 12209517) e reafirmou o 

pedido de procedência do pedido inicial. 6. Os autos vieram-me conclusos. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. 7. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

alegando, a autora, em síntese, que a ré financiou o veículo e incorreu em 

mora. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 8. A questão destes 

autos não necessita de produção de outras provas, razão pela qual, julgo 

antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil. DO PLEITO REVISIONAL NA CONTESTAÇÃO 09. Quanto 

ao pedido de revisão da ré, ressalto que é admissível a discussão de 

encargos ilegais e abusivos, em contestação de ação de busca e 

apreensão decorrente de alienação fiduciária, ante o princípio da 

economia processual e da ampla defesa. 10. Posto isso, passo a análise 

dos pedidos contidos na contestação. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

CONSTITUIÇÃO EM MORA 11. O requerido, em preliminar de mérito, alega 

que o autor não conseguiu demonstrar a constituição do devedor em 

mora. Assevera que a notificação não foi pessoal, podendo ser 

excepcionada somente em situações extraordinárias e comprovadas. 12. 

Pois bem. Conforme é sabido, o direito de o credor fiduciário reaver o bem 

que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 13. Assim, a notificação do devedor, para a 

constituição em mora, pode ocorrer por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário (Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º). 14. 

Todavia, a Lei não excluiu a possibilidade de notificação do devedor 

através de protesto pelo cartório extrajudicial, desde que esgotados os 

meios de notificação pessoal. 15. De acordo com os autos, o autor buscou 

realizar a notificação do devedor através do envio de correspondência no 

endereço da empresa descrita no contrato, todavia, conforme se vê do 

Aviso de Recebimento juntado no id. 9884288, a mesma retornou ao 

remetente, sem a devida notificação. Na sequência, outra 

correspondência foi enviada no mesmo endereço (id. 9884293), e, desta 

feita, a mesma foi “RECUSADA” pelo destinatário que “não informou o 

nome”, segundo descrito pelo carteiro no respectivo AR. 16. Outra 

correspondência foi enviada (id. 9884296), agora para o endereço do 

representante legal da empresa descrito no contrato de financiamento, 

tendo sido recebida por “Rosimeire dos Santos Pires”. Por fim, o autor 

realizou a notificação do devedor através do instrumento de protesto 

lavrado pelo cartório notarial de Várzea Grande-MT. 17. Ora, a meu sentir, 

a sTegunda notificação já seria suficiente para comprovação da mora do 

devedor. Veja que a correspondência fora recusada pelo destinatário que, 

inclusive, negou-se de informar seu nome. O mesmo pode-se dizer da 

terceira correspondência, pois foi recebida no endereço do representante 

legal da requerida descrito no contrato. 18. Não bastasse, também fora 

realizada a notificação através de instrumento de protesto, cuja validade 

não foi excluída quando da nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014, ao Decreto-Lei 911/69, permanecendo, assim, válida a forma de 

notificação por edital, desde que esgotados os meios de notificação 

pessoal, situação esta evidenciada nos autos, já que foram expedidas ao 

menos três correspondências no endereço da parte. 19. Por fim, 

colocando uma pá de cal na discussão, em grau de recurso de Agravo de 

Instrumento, o E. Tribunal do nosso Estado, negou provimento ao recurso 

que buscava a descaracterização da mora do devedor. 20. Deixo, pois, de 

acolher a preliminar arguida. DO MÉRITO DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS 21. Quanto ao tema, é o seguinte o teor da 

súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é 

vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 

Por tal motivo, não conheço dos pedidos não-especificados e 

não-discriminados. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 22. 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. 23. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito 

acha-se superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 24. 

Contudo, os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa media de 

mercado. 25. No caso dos autos, o requerido pugnou pela limitação dos 

juros remuneratórios conforme a taxa de mercado, sem, contudo, 

discriminar nos autos qual seria a taxa aplicada. 26. Assim, considerando 

que o réu tampouco comprovou que as taxas de juros contratados sejam 

díspares em excesso da média praticada no mercado, torna inócuo seu 

argumento de excessividade e abusividade. 27. Por esta razão, improcede 

o pedido neste particular aspecto. DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS 

JUROS 28. O requerido alega ser ilegal a cobrança de juros 

remuneratórios de forma capitalizada, pelas instituições financeiras, no 

contrato de financiamento de veículo. 29. Compulsando os autos, vejo que 

o contrato firmado entre as partes não instituiu a cobrança de juros 

capitalizados para o período de normalidade, não havendo qualquer 

cláusula ou item do contrato que faça menção à essa cobrança. 30. 

Ademais, planilha anexada pelo autor no id. 9884300 informou que o juros 

não foram capitalizados. 31. Desta forma, não havendo previsão para esta 

cobrança no contrato, deixo de acolher o pedido. DO ÍNDICE DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA 32. Pretende o requerido o afastamento da 

cláusula que prevê a correção monetária pelo índice da TR. 33. 

Compulsando os autos, denoto que o contrato, em seu item 2C.4.2, 

informou que a cobrança não seria feita pela Taxa Referencial, todavia, 

deixou em aberto qual taxa seria aplicada. 34. Pois bem. Em caso de 

responsabilidade contratual a correção monetária é devida, uma vez que 

tem como característica essencial a atualização da moeda em face do 

decurso de tempo, a fim de compensar a perda de seu valor. 35. No caso 

dos autos, verifico que não há previsão quanto ao índice de correção 

monetária a ser adotado, uma vez que o contrato não é incisivo sobre qual 

índice seria utilizado para a atualização monetária. 36. Assim, o índice de 

correção monetária que melhor reflete a desvalorização da moeda é o 

INPC, que deverá ser adotado, sobretudo, se o contrato não dispuser 

sobre o índice a ser adotado. 37. Nesse sentido: “APELAÇÃO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CORREÇÃO 

MONETÁRIA PELO INPC - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - DESCABIMENTO 

- TAXA REFERENCIAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA - RECURSO 

DESPROVIDO. O índice de correção monetária que melhor reflete a 

desvalorização da moeda é o INPC, que deverá ser adotado sobretudo se 

o contrato não dispuser sobre o índice a ser adotado. (Ap 142275/2016, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

30/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)”. 38. Dessa forma, a 

atualização monetária deverá ser feita pelo INPC, por ser o índice que 

melhor reflete a variação inflacionária do período, em preferência a 
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quaisquer outros. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 39. Quanto à 

comissão de permanência, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça 

por sua legitimidade, mesmo quando cumulada com qualquer outro 

encargo moratório, caso em que devem ser excluídos os demais encargos 

moratórios. Além do que não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 40. No entanto, deixo 

de afastar o referido encargo, uma vez que não consta nos autos 

qualquer informação acerca dessa cobrança. 41. Por tal motivo, 

improcede o pedido, uma vez que não incide no valor cobrado pelo banco 

requerido. DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA 42. O reconhecimento 

da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade 

contratual enseja a descaracterização da mora. 43. No caso dos autos, 

conforme declarado neste decisório, não ficara evidenciada a abusividade 

de qualquer ato praticado pela parte, de modo que não há o que falar em 

descaracterização da mora. 44. Desta forma, improcede o pleito. DAS 

TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIRO, CADASTRO, GRAVAME, 

REGISTRO DE CONTRATO E PRÊMIO E SEGURO 45. O requerido pede o 

afastamento das cláusulas que preveem a cobrança das tarifas acima 

nominadas. 46. Todavia, verificando no contrato é possível notar que as 

partes não pactuaram a cobrança de referidas verbas, não subsistindo, 

pois, as alegações do requerido par afastamento dessas claúsulas. 47. 

Posto isso, indefiro o pedido. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 48. Pois bem. Vejo 

que a ação veio devidamente instruída com Contrato de financiamento (id. 

9884272) e a notificação extrajudicial que é hábil para demonstrar a 

constituição em mora da parte requerida (id. 9884293, 9884296 e 

9884299). 49. Ademais, constou expressamente do mandado de citação o 

prazo de 05 (cinco) dias para a requerida efetuasse o pagamento da 

integralidade do débito pendente, e tendo decorrido tal prazo, tenho que o 

pedido inicial merece acolhimento. 50. Em especial, verifico que houve o 

reconhecimento da requerida quanto à dívida existente. Sobre mais, em 

não havendo o pagamento da integralidade do débito pendente, deverá a 

requerida responder pela sua inércia. DISPOSITIVO 515. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela 

Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse 

plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, 

confirmando a liminar deferida nos autos. 52. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que ora fixo em 10 % 

(dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85). 53. Decorrido o 

prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 54. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GRSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SINOP 

PORTARIA N. 59/2020-cnpar 

O EXCELENTÍSSIMO DOUTOR CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA, JUIZ 

DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SINOP-MT, no uso de suas atribuições 

legais, 

Considerando o disposto na Seção 7, Capítulo 1, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso; 

Considerando o Provimento 17/2019-CM, de 05 de setembro de 2019, o qual revoga o 

Provimento 10/2019-CM e 09/2019-CM e estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem com o plantão semanal; 

Considerando o Provimento 08/2018-CM, de 12 de setembro de 2018, disponibilizado no 

DJE edição n. 10338, em 14 de setembro de 2018 que estabelece a escala automática de substituição dos 

Juízes de Direito e Substitutos do Estado e revoga o Provimento n. 2/2015/CM, de 3-2-2015; 

RESOLVE: 

Art. 1º O Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Sinop, Mato Grosso, referente ao 

mês de MAIO DE 2020, obedecerá a seguinte escala de plantão regional e plantão local:  

I MAGISTRADOS – MAIO DE 2020 
PERÍODO MAGISTRADO(A) PLANTONISTA 

30/04(19h) a 04/05 (11h59min) 
DR. MIRKO VINCENZO GIANNOTTE 

Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop 

04/05 (19h) a 08/05 (11h59min) 
Dr. Mário Augusto Machado 

Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Sinop 

08/05 (19h) a 11/05 (11h59min) 
DRA. ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS 

Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Sinop 

11/05 (19h) a 15/05 (11h59min) 
Dr. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Sinop 

15/05 (19h) a 18/05 (11h59min) 

DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA 

Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões de 

Sinop 

18/05(19h) a 22/05 (11h59min) 
Dr. Cléber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Sinop 

22/05 (19h) a 25/05 (11h59min) 
DR. JOÃO MANOEL PEREIRA GUERRA 

Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Sinop 

25/05 (19h) a 29/05 (11h59min) 
Dra. Giovana Pasqual de Mello 

Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Sinop 

29/05 (19h) a 01/06 (11h59min) 
DR. MARIO AUGUSTO MACHADO 

Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Sinop 

II GESTORES JUDICIAIS – MAIO de 2020 

PERÍODO GESTOR(A) PLANTONISTA TELEFONE 

01.05.20 (19h) a 08.05.20 

(11h59min) 
LÍVIA FURQUIM R. Q. DE SOUZA 

1ª Vara Cível de Sinop 
(66) 99695-5988

08.05.20 (19h) a 15.05.20 

(11h59min) 
LUZIMEIRY TOMAZ NAZÁRIO 

2ª Vara Cível de Sinop 
(66) 99695-5988

15.05.20 (19h) a 22.05.20 

(11h59min) 
VÂNIA MARIA NUNES DA SILVA 

3ª Vara Cível de Sinop 
(66) 99695-5988

22.05.20 (19h) a 29.05.20 

(11h59min) 
CLARICE JANETE DA F. OLIVEIRA 

4ª Vara Cível de Sinop 
(66) 99695-5988

29.05.20 (19h) a 05.06.20 

(11h59min) 
PAULA DE SÁ PEREIRA 

Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop 
(66) 99695-5988
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III OFICIAIS DE JUSTIÇA MÊS DE MAIO DE 2020 
DIA DO 

MÊS 
DIA DA SEMANA NOME DO OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

01 SEXTA-FEIRA JOÃO CARLOS GIRARDI 9 9985-1507 

02 SÁBADO MARCELA LIGOR MONTEIRO 9 9609-1936 

03 DOMINGO NORANEY JOQUIM DE SOUZA 9 9683-9417 

04 Segunda-feira Valter Mortelaro Lopes / Wanderley Olímpio 9 9609 1936 / 9 9643-3161 

05 Terça-feira Alberto Carlos dos Santos Anjos/ Edézio Pereira Jorge 9 9903 -6820 / 9 9953-2743 

06 Quarta-feira Eduardo Pereira da Silva / Eroni da Luz 9 9618-0661 / 9 9621-0033 

07 Quinta-Feira Fernando Kreuz Dallagnol / Gilmar Pandolfo 9 8462-7550 / 9 9902-2447 

08 Sexta-Feira Gilson Gaieski   / Izanete Weishaupt 9 9985-2408 / 9 8409-1461 

09 SÁBADO RICARDO MONTEIRO SEGRILLO 9 9643 9439 

10 DOMINGO ROSE MEYRE MOGGI 9 9674-0155 

11 Segunda-feira João Carlos Botin   / João Carlos Girardi 9 9933-2771 / 9 9985-1507 

12 Terça-feira Marcela Ligor Monteiro / Noraney Joaquim de Souza 9 96326002  / 9 9683-9417 

13 Quarta-feira Ricardo Monteiro Segrillo / Rose Meyre Moggi 9 9643 9439 /9 9674-0155 

14 Quinta-feira Silvani Wall Gomes / Valter Mortelaro Lopes 9 9961-1687 / 9 9609-1936 

15 Sexta-feira Wanderley Olimpio / Alberto Carlos dos Santos Anjos 9 9643 3161 / 9 9903-6820 

16 SÁBADO SILVANI WALL GOMES 9 9961-1687 

17 DOMINGO VALTER MORTELARO LOPES 9 9609 1936 

18 Segunda-feira Edézio Pereira Jorge / Eduardo Pereira da Silva 9 9953-2743/ 9 9618-0661 

19 Terça-feira Eroni da Luz / Fernando Kreuz Dallagnol 9 9621-0033/ 9 8462-7550 

20 Quarta-feira Gilmar Pandolfo / Gilson Gaieski 9 9902 2447 / 9 8409-1461 

21 Quinta-feira Izanete Weishaupt / João Carlos Botin 9 9985-2408 / 9 9933-2771 

22 Sexta-feira João Carlos Girardi /  Marcela Ligor Monteiro 9 9985-1507 / 9 96326002 

23 SÁBADO WANDERLEY OLIMPIO 9 9643-3161 

24 DOMINGO ALBERTO CARLOS DOS SANTOS ANJOS 9 9903 -6820 

25 Segunda-feira Noraney Joaquim de Souza / Ricardo Monteiro Segrillo 9 9683-9417 / 9 9643 9439 

26 Terça-feira Rose Meyre Moggi / Silvani Wall Gomes 9 9674-0155/ 9 9961-1687 

27 Quarta-feira Valter Mortelaro Lopes / Wanderley Olímpio 9 9609 1936 / 9 9643-3161 

28 Quinta-feira Alberto Carlos dos Santos Anjos/ Edézio Pereira Jorge 9 9903 -6820 / 9 9953-2743 

29 Sexta-feira Eduardo Pereira da Silva / Eroni da Luz 9 9618-0661 / 9 9621-0033 

30 SÁBADO EDÉZIO PEREIRA JORGE 9 9953-2743 

31 DOMINGO EDUARDO PEREIRA DA SILVA 9 9618-0661 

Art. 2º O(a) Juiz(a) e o(a) Gestor(a) Judiciário(a)/ servidor(a) que ficar de plantão nos finais 

de semana, também ficará às segundas, terças, quartas e quintas-feiras a partir das 19h até às 11h59min do 

dia seguinte, terminando o serviço de plantão da equipe plantonista às 11h59min da sexta-feira.  

Parágrafo único. Nos serviços de plantão de final de semana, o juiz plantonista e os 

servidores escalados para o plantão deverão permanecer no prédio do Fórum, das 13h00min às 17h00min. 

Art. 3º Fica determinado que o plantão do(a)s Gestor(a)s Judiciário(a)s desta Comarca 

iniciará todas as sextas-feiras, às 19h00min, e encerrará, às 11h59min, da sexta-feira seguinte, 

independentemente de horário de expediente diverso do horário normal, salvo em feriados ou pontos 

facultativos, que ocorrem na sexta-feira, situação em que a troca do Gestor Judiciário plantonista será 

efetuada às 12h00min. 

O Gestor Plantonista deverá entregar o celular do plantão ao próximo Gestor plantonista 

que assumirá o plantão às 19 horas da sexta-feira seguinte. O Gestor que assumirá o plantão receberá o 

celular do plantão às 19 horas da sexta-feira, no qual se inicia o plantão seguinte, salvo nos casos em que 

não haja expediente regular, ocasião em que o Gestor assumirá o plantão e receberá o celular às 12 horas. 

Parágrafo único. Observado o Artigo 21, § 4º, do Provimento Nº 10/2016-CM, o juiz que 

cumula unidades judiciárias, será excluído do plantão, seguindo-se a ordem cronológica constante nesse 

Provimento. 
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Art. 4º Consideram-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes às matérias 

descritas no artigo 1º, alíneas “a” a “g” da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional da Justiça ou outra 

que vier a alterá-la ou substituí-la. 

 

§ 1º. Todas as medidas judiciais consideradas urgentes e protocolizadas até o encerramento 

do expediente forense deverão ser distribuídas e encaminhadas aos respectivos juízos no mesmo dia, 

observado o disposto no artigo 3º §1º do Provimento n.º 17/2019-CM. 

 

§ 2º. Os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário em que haja 

obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público e que forem devolvidos após o término do 

expediente forense, serão analisados pelo Juiz que os recebeu, ainda que comprovada a urgência. 

 

§ 3º. Havendo necessidade de cumprimento de decisão judicial urgente, nos casos do 

parágrafo anterior, os mandados deverão ser encaminhados ao Oficial de Justiça plantonista. 

 

Art. 5º É vedada a apreciação no plantão judiciário de: 

I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior; 

II – pedido de reconsideração ou reexame; 

III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica; 

IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro; 

V – pedido de liberação de bens apreendidos. 

 

Art. 6º As medidas de comprovada urgência, que tenham por objeto o depósito de 

importância em dinheiro ou valores só poderão ser ordenadas por escrito pela autoridade judiciária 

competente e só serão executadas ou efetivadas durante o expediente bancário normal por intermédio de 

servidor credenciado do juízo ou de outra autoridade, por expressa e justificada delegação do Juiz. 

 

Art. 7º Durante o plantão judiciário os pedidos relacionados à prisão civil serão de 

competência do Juiz da área cível e o recebimento de informações ou justificativas das atividades (artigo 

78, § 2º, letra "c", do Código Penal; artigo 89, da Lei n. 9.099/1995; e, artigo 132, § 1º, letra "b" da Lei n. 

7.210/1984) dos beneficiários pela suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena ou 

livramento condicional, nos termos do Provimento n. 008, de 17-5-2010, do Conselho Nacional de Justiça, 

pelo juízo criminal. 

 

Art. 8º Nas decisões proferidas em circunstâncias excepcionais, especialmente no plantão 

judiciário e antes da regular distribuição, o Juiz deverá, considerando a oportunidade do pedido, demonstrar 

com clareza e objetividade em que se funda a urgência. 

 

Art. 9º Antes de apresentar ao magistrado a petição ou pedido sujeito à 

distribuição/cadastro, o gestor plantonista deverá realizar seu pré-cadastro no sistema informatizado, salvo 

se a peça tiver sido encaminhada via peticionamento eletrônico, e certificará a existência de feito 

semelhante em que o requerente seja parte, após consulta ao banco de dados da distribuição, vedada a 

utilização deste para qualquer outra finalidade. 

 

Parágrafo Único. Na hipótese de impossibilidade de realização do pré-cadastro no sistema 

informatizado, a petição ou pedido que trata o caput deste artigo tramitará fisicamente. 

 

Art. 10 A falta de recolhimento das custas iniciais não impedirá o despacho pelo Juiz de 

plantão, devendo ser efetuado o recolhimento posteriormente, no prazo legal, sob pena de cancelamento da 

distribuição e automática ineficácia da medida. 

 

Art. 11 O Juiz plantonista não ficará vinculado e nem terá competência preventa em relação 

aos feitos em que tenha despachado no plantão, os quais serão encaminhados pelo gestor plantonista ao 

Cartório Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para o regular processamento, encaminhando a 

ata do plantão à gestão administrativa do Foro. 

 

Art. 12 Os Gestores plantonistas deverão ser contatados pelo telefone nº (66) 9 9695-5988. 
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Art. 13 A substituição do Juiz plantonista será feita pelo Juiz designado para o plantão da 

data imediatamente posterior ao plantão do substituído, adotando-se a mesma forma de substituição para 

os servidores designados para o serviço de plantão. 

 

Art. 14 Todos os Gestores e Oficiais de Justiça escalados para o plantão judiciário deverão 

manter número de telefone de contato devidamente atualizado junto a Central de Administração e sob a 

“esfera de disponibilidade” a fim de atender eventual solicitação desta Diretoria, sob pena de apuração de 

responsabilidade, nos termos do Provimento 005/2008/CM.  

 

Art. 15 A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação e será parte integrante 

desta Portaria a escala de plantão mensal dos Oficiais de Justiça. 

 

Art. 16 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, 17 de abril de 2020. 

 

            Assinado digitalmente 

Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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